Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

Registrere hobbyfjørfe hos Mattilsynet
For å registrere dyreholdet logger du deg inn på Mattilsynets skjematjeneste
her: https://www.mattilsynet.no/skjema/

Info om å logge seg inn
Ikke vært pålogga hos Mattilsynet tidligere? Brukarrettleiing for å logge på Mattilsynets
skjematjenester.
Vi ber deg være oppmerksom på hvem du skal representere på skjemaet. Kan være deg
som privatperson eller virksomheten din.
Dersom du er registrert hos oss med fjørfehold fra før, finner du dyreholdet ditt enten som
privatperson eller som virksomhet. Fint om du sjekker begge siden skjemaet er tilgjengelig for begge
rollene.

Sjekk hva som er registrert i Mattilsynet om deg eller virksomheten din
Når du har kommet inn på Skjematjenesten vår kan du sjekke under arkfanen Oversikt der alle
tilsynsobjektene vises i arkfane Mine tilsynsobjekter.

Finner du fjørfehold under Mine tilsynsobjekter, vennligst gå til Mine skjema.
Her finner du skjemaet for å endre dyreholdet ditt. Velg denne. Har du flere typer dyrehold
registrert fra før, velges fjørfeholdet.
I neste trinn må du oppdatere kontaktinformasjon epost og mobilnummer hvis dette ikke alt er
registrert.
Kapasitet i dyreholdet er også obligatorisk og må fylles ut dersom det mangler.
Neste trinn er for å oppdatere type drift. Gjør et valg og legg til. For hobbyfjørfe, fyller du ut art,
type og antall. Vennligst registrer type vannforsyning og om noen av fuglene er av bevaringsverdige
raser.
OBS!
Dersom du finner noen dyrehold eller andre typer tilsynsobjekter som du har avslutta, vil vi sette stor
pris på om du finner skjemaet og oppdaterer det aktuelle dyreholdet i Mattilsynets register.

Finner du ikke fjørfehold her under Mine tilsynsobjekter, vennligst gå til skjema for å
registrere nytt dyrehold
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Skjemaet heter Nytt dyrehold og finnes under Skjema og Andre skjema

Velg fjørfehold i første trinn.
Det er noen obligatoriske felt som må velges.
På første siden må du legge til kontaktinformasjon epost og mobilnummer hvis dette ikke er
registrert fra før. Noter også kapasitet i dyreholdet.
I neste trinn velger du type fjørfehold. Velg hobbyfjørfe og legg til. Nå spør vi deg om art, type og
antall. Type vannforsyning og om du har bevaringsverdige raser.
Gå videre gjennom skjemaet og send inn. Du kan også sende kvittering til egen epost.

