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INTRODUKTION
Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (Bilag 1) sammenfatter kravene til produktion af grise under
DANISH. Den omfatter især dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og
sporbarhed i primærproduktionen.
Besætningsejeren har det endelige ansvar for, at standardens krav
bliver overholdt.
Seneste standard og informationer om nye krav kan findes på
www.dps.svineproduktion.dk.
DANISH Produktstandard er akkrediteret i forhold til den internationale standard EN 17065.
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Gyldighedsområde:
DANISH Produktstandard finder
anvendelse på landbrugsbedrifter
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Formål:
DANISH Produktstandard har til
formål at levere en EN 17065
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levende grise.
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DANISH PRODUKTSTANDARD

1. Identifikation og sporbarhed af grise
1.1		 Identifikationssystemer og produktionspraksis skal sikre,
at grise stammer fra danske besætninger i Danmark.
1.2		 Alle produktionsdyr skal være af dansk oprindelse.
1.3		 Flytninger af grise til og fra besætningen skal være
registreret i det Centrale Husdyrbrugs Register (CHR)
senest 7 dage efter flytning.
1.4		 Alle grise, der sendes til slagtning, skal være tatoverede
tydeligt med leverandørnummer, og grise, der eksporteres, skal være øremærkede. Hvis besætningen er
registreret i CHR med gruppevis levering, er det muligt
at foretage gruppevis levering af slagtesvin, således at
slagtesvin efter aftale mellem besætningsejer og slagteri kan transporteres direkte fra svinebesætningen til
et slagteri i Danmark uden godkendt øremærke eller
skinketatovering.
1.5		 Besætningsejere, som indkøber smågrise, skal sikre
sig, at smågrisene kommer fra en DANISH-godkendt
besætning (godkendelse fremgår af spfsus.dk).
1.6			 Grise, der har været i kontakt med en samlestald, må
ikke flyttes til en DANISH-godkendt besætning.
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2. Foder
2.1 Råvarer, færdigfoder, tilskudsfoder og tilsætningsstoffer
skal være indkøbt fra danske autoriserede foderstofvirksomheder og virksomheder, der fremgår af positivlisten på SEGES’ hjemmeside. Listen over godkendte
virksomheder kan ses på: dps.svineproduktion.dk.

2.5		 Antibiotiske vækstfremmere må ikke anvendes eller
findes i besætningsområdet.

2.2		 Foderet skal opbevares og håndteres i henhold til ”Branchekode for god produktionspraksis i primærproduktionen”, så utilsigtet forurening og krydskontaminering
undgås. Bilag 3.

2.7		 Der må ikke bruges fiskemel i foderet til slagtesvin
større end 40 kg.

2.3		 Foderet skal være fri for kødbenmel/kødbiprodukter,
og der må ikke findes kødbenmel/kødbiprodukter på
ejendommen undtagen i hunde- og kattefoder, som dog
ikke må findes i besætningsområdet.

2.6		 Foderet må ikke indeholde uønskede stoffer som f.eks.
sprøjtemidler og kemikalier.

2.8			 Der må kun anvendes blodplasma, eller produkter indeholdende produkter fra grise (undtaget svinefedt),
leveret af godkendte leverandører.
Listen findes på dps.svineproduktion.dk.

2.4		 Det er forbudt at anvende madaffald, herunder forarbejdet storkøkkenaffald, som indeholder animalske
produkter.
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3. Sundhed og
medicinanvendelse
3.1		 Besøgende har kun adgang til en besætning efter aftale
med producenten. Producenten har ansvar for, at besøgende overholder gældende regler for besøg i svinebesætninger.
3.2		 Stalde, stier, udstyr og værktøj skal holdes rent ved
regelmæssig rengøring og eventuel desinfektion.
3.3		 Gødning og spildfoder skal fjernes jævnligt, for at
reducere lugt og forebygge fluer, rotter, mus og andre
skadedyr.
3.4		 Besætningen skal overholde krav til høj smittebeskyttelsefor bl.a. at forhindre indtrængen af skadedyr.
3.5		 For besætninger, som eksporterer slagtesvin til Tyskland, og slagtesvinebesætninger, som leverer mere end
200 grise pr. år, skal det aktuelle salmonellaniveau være
kendt.
3.6		 Alle grise, som er behandlet med tilbageholdelsespligtig
medicin, skal kunne identificeres enten individuelt med
øremærkning eller anden tydelig markering eller stivis.
Grise, der har modtaget medicinsk behandling, må ikke
sendes til slagtning, før tilbageholdelsestiden er gået.
3.7		 Hvis der anvendes tilbageholdelsespligtig medicin med
indhold af tetracykliner til søer eller slagtesvin, er der
krav om 30 dages tilbageholdelsestid. Der må ikke
anvendes cephalosporiner, kun på særlig dispensation
givet af SEGES.
3.8 		 Producent og relevant personale skal have modtaget
instruktion i injektionsteknik. Alle personer, som anvenderlægemidler til grise, skal opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 423 af 17/05/2016 om kursus i anvendelse
af læge-midler til fødevareproducerende dyr.
3.9		 Knækker en kanyle under injektion, skal den straks
fjernes. Hvis dette ikke er muligt, skal grisen mærkes
tydeligt og permanent. Slagteriet skal kontaktes inden
levering.
3.10		 Der må kun anvendes godkendte detekterbare kanyler.
Listen over godkendte kanyler kan findes på: svineproduktion.dk, under Services.
3.11		 Medicin og vacciner skal opbevares og bruges i henhold
til dyrlægens instruktioner, der er skrevet på etiket eller
emballage.
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3.12		 Rester af antibiotika- og kemoterapeutikaholdige lægemidler må ikke opbevares på bedriften efter ordinations-periodens udløb, medmindre de er genordineret af
dyrlægen.
		
Besætninger med sundhedsrådgivningsaftaler
Besætninger der selv ønsker at administrere medicin
Alle besætninger med mere end
		 1) 300 søer, gylte eller orner
		 2) 3.000 slagtesvin (30 kg – slagtning), eller
		 3) 6.000 smågrise (7 – 30 kg)
samt alle andre besætninger uanset størrelse, der ønsker at ministrere medicin selv, skal have en sundhedsrådgivningsaftale med besætningsdyrlægen.
Aftalen skal omfatte mellem 9 og 12 årlige rådgivningsbesøg af dyrlægen i sobesætninger og mellem 4 og 6
årlige rådgivningsbesøg i slagtesvinsbesætninger. Antallet af besøg afhænger af, hvilken kategori besætningen
er placeret i:
1) Almindelig rådgivning
2) Ekstra rådgivning
3) Skærpet rådgivning
3.13		 Der skal føres en behandlingsbog med medicinregistrering. Ved udlevering af medicin skal dyrlægen give
skriftlig instruktion i behandling og tilbageholdelsestid.
Følgende skal registreres: Dato, dyr - hvilke og hvor
mange, årsag, lægemiddel, dosis, indgivelsesmetode og
hvem, der har behandlet (initialer).
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3.14		 Alle besætninger skal føre et egenkontrolprogram for
dyrevelfærd i besætningen (se bilag 1).
3.15		 Dyrlægen skal mindst hver 3. måned udarbejde en dyrlægerapport. For slagtesvinebesætninger i kategorierne 2
og 3 skal dyrlægen udarbejde en rapport mindst hver
4. måned. For slagtesvinebesætninger i kategori 1 skal
dyrlægen udarbejde en rapport mindst hver 6. måned.
Rapporterne skal opbevares i mindst 2 år.
Besætninger der ikke ønsker at administrere medicin
selv (gælder primært økologiske besætninger).
Besætninger med mere end
1) 300 søer, gylte eller orner
2) 3.000 slagtesvin (30 kg – slagtning), eller
3) 6.000 smågrise (7 – 30 kg)
der ikke ønsker at administrere medicin selv, kan vælge
en basis-aftale med enten tværfaglig rådgivning eller
staldskole (staldskole kan dog kun vælges af besætninger i kategori 1).
3.16		 Alle besætninger skal føre et egenkontrolprogram for
dyrevelfærd i besætningen.
3.17		 For de tværfaglige rådgivningsforløb skal der foreligge
2 årlige besøgsrapporter fra besætningsdyrlægen. For
staldskoleforløbene skal der foreligge mindst én årlig
dyrlægerapport og én årlig staldskolerapport. Rapporterne skal opbevares i mindst 2 år.
3.18		 Såfremt der er behov for medicin i besætningen, kan
dyrlægen udlevere medicin til maks. 5 dages forbrug, og
dyrlægen skal give skriftlig instruktion i behandling og
tilbageholdelsestid.
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3.19		 Den ansvarlige for besætningen skal udarbejde en zoonotisk smittebeskyttelsesplan, som særligt har til formål
at modvirkesmitte spredning fra besætningen. Eksempel på en smittebeskyttelsesplan findes på svineproduktion.dk.
3.20		 Al personadgang til og fra besætningen skal ske via et
forrum. Forrummet skal være udstyret med følgende
faciliteter:
			 håndvask
			 håndsæbe
			 hånddesinfektion
			 engangshåndklæder
			 tøjskift (der skiftes til arbejdstøj eller overtrækstøj til
anvendelse i besætningen)
			 skift af – eller vask og desinfektion af fodtøj og udstyr
			 Kravet om forrum gælder dog ikke for personadgang til
og fra besætninger, som helt eller delvist opholder sig
på udendørs arealer.
Besætninger uden sundhedsaftaler
Gælder for besætninger, der er mindre end
1) 300 søer, gylte eller orner
2) 3.000 slagtesvin (30 kg – slagtning), eller
3) 6.000 smågrise (7 – 30 kg)
og ikke ønsker at administrere medicin selv.
3.21		 Besætningen skal mindst én gang årligt have et tilsyn af
dyrlægen.
3.22		 Såfremt der er behov for medicin i besætningen, kan
dyrlægen udlevere medicin til maks. 5 dages forbrug, og
dyrlægen skal give skriftlig instruktion i behandling og
tilbageholdelsestid.
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4. Behandling af syge og skadede grise
4.1		 Syge eller tilskadekomne grise skal omgående behandles, så unødig lidelse undgås. Dette gøres ved medicinsk
behandling og/eller flytning til en sygesti. Der skal
være tilstrækkeligt antal sygestier, således at der altid
er mindst én sygesti klar til brug til grise, der er syge
eller tilskadekomne. Indretningen af sygestier skal følge
retningslinjerne i bilag 4.

4.2		 Hvis dyrene ikke viser tegn på bedring, skal de genbehandles efter aftale med en dyrlæge, medmindre grisen
aflives.
4.3		 Aflivning af grise skal foretages med boltpistol og afblødning, jf. folderen ”Sådan anvendes boltpistol til svin”.
Bilag 5.
4.4		 Grise, der udviser vedholdende aggressivitet over for
andre dyr, eller som er ofre for denne aggressivitet, skal
midlertidigt isoleres eller holdes på afstand af flokken.

5. Stalde og udstyr
5.1 Bygninger og inventar skal være opført og indrettet i
overensstemmelse med gældende lovgivning. Præciseret
i henhold til bilag 6.

5.4		 Ingen grise må være opbundne undtaget under veterinær behandling.

5.2		 Inventar og gulve i staldbygninger skal være konstrueret, så der ikke er skarpe kanter o.l., der kan skade
grisene.

5.5		 Alle grise skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale,
der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og
rode-materiale.

5.3		 Lejearealet skal være bekvemt, rent og passende
drænet og må ikke kunne skade grisene. Hvis der udlægges strøelse, skal dette være rent, tørt og uskadeligt for
grisene.

5.6 Hos drægtige søer og gylte i løsdriftstalde skal mindst 1,3
m2 pr. so og 0,95 m2 være et sammenhængende areal
med fast eller drænet gulv eller en kombination heraf
og med strøelse.

DANISH PRODUKTSTANDARD
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5.7		 Søer skal være løsgående fra fravænning og indtil
indsættelse i farestalden. Dette gælder for nye stalde
opført efter 1. januar 2015 og for alle stalde fra 1. januer
2035. Goldsøer kan i den egentlige brunstperiode
opstaldes i individuelle stier eller enkeltdyrsbokse i højst
3 dage.

5.12 I stier til smågrise over 20 kg, avls- og slagtesvin skal der
være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning, der skal bruges til at regulere dyrenes
kropstemperatur.

5.8		 Ornestier skal være placeret og konstrueret således, at
ornen kan vende sig, høre, lugte og se andre svin. Ornen
skal have et rent, tørt og bekvemt lejeareal. Ornestier,
der anvendes til bedækning, skal være mindst 10 m2.
5.9		 Alle grise skal holdes i lys med en lysintensitet på mindst
40 lux i en periode på mindst 8 timer pr. dag.
5.10		 Hvis der anvendes et mekanisk ventilationssystem, skal
der findes en alarm, som advarer om fejl i ventilationssystemet. Alarmen skal også virke under strømsvigt og
temperaturstigning i de enkelte staldafsnit.
5.11		 Anvendes der automatisk eller mekanisk ventilationssystem, skal der kunne etableres et tilstrækkeligt
luftskifte ved systemsvigt.
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6. Udendørs svinehold
(Kun relevant for besætninger med udendørs produktion)
6.1		 Udendørs svinehold skal opfylde gældende lovgivning
på området. Præciseret i henhold til bilag 7.
6.2		 Udendørs svinehold skal være indhegnet med et indre
og et ydre hegn, og de skal være placeret mindst 5 m
fra hinanden. Undtaget er indre hegn etableret direkte
på det ydre hegn, som skal bestå af mindst tre strømførende tråde med alarm. Der skal være mindst 10 m fra
indre hegn til offentlig vej og mindst 50 m fra indre hegn
til rastepladser, campingpladser og lignende, jf. bilag 7.

6.3		 Hytterne skal være isolerede eller på anden måde indrettede således, at svinenes temperaturkrav kan tilgodeses
under alle vejrforhold.
6.4		 Lejearealet i hytterne skal være dækket af halm eller
andet materiale, således at grisene kan ligge tørt og lunt
under alle vejrforhold.
6.5 Alle grise over 20 kg skal have adgang til et sølehul, overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning, når den
ennemsnitlige dagtemperatur overstiger 15 °C i skyggen.
6.6 Drægtige søer og gylte skal indsættes i farehytter senest
7 dage før forventet faring.

7. Foder og vandtildeling
7.1		 Alle grise skal have adgang til foder, der passer til deres
alder, vægt, adfærdsmæssige og fysiologiske behov af
hensyn til deres velfærd og sundhed.

DANISH PRODUKTSTANDARD

7.2		 Alle grise skal fodres mindst én gang dagligt, og alle grise
over 2 uger skal have fri adgang til rent, frisk drikkevand.
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8. Management
8.1		 Alle grise skal tilses minimum en gang dagligt.
8.2		 Svineproducenter, der beskæftiger personer til pasning
af grise, skal sikre sig, at de har modtaget instruktion
og vejledning om lovgivning vedrørende beskyttelse af
grise.
8.3		 Dyrevelfærdsmæssige forhold i besætningen skal være
håndteret i overensstemmelse med dansk lovgivning.
8.4		 Pattegrise må ikke fravænnes, før de er mindst 28
dage gamle. Pattegrise kan dog fravænnes soen indtil
7 dage tidligere, hvis dette sker til specialiserede stalde,
der tømmes og renses og desinficeres grundigt inden
anbringelsen af en ny gruppe.
8.5		 Hvis der foretages kastration af pattegrise, skal der anvendes smertelindrende behandling i forbindelse med
indgrebet. Anvendelsen af smertelindrende behandling
skal ske i overensstemmelse med SEGES’ vejledning om
brug af smertelindrende behandling ved kastration.
8.6		 Hvis det er nødvendigt at regulere hjørnetænderne
på pattegrisene, skal dette ske ved slibning indenfor
grisenes første 3 levedøgn.

8.7		 Pattegrise kan halekuperes, hvis der er dokumentation
for, at der på bedriften er sket skader på haler som
følge af, at kupering ikke er foretaget. Hvis der foretages
halekupering, skal dette foretages inden for dyrets 2.-4.
levedøgn, og maksimalt halvdelen af halen må bortkuperes.
8.8		 For søer med skuldersår niveau 1 og 2 skal forebyggende behandling iværksættes. Søer med begyndende
skuldersår niveau 3 skal straks placeres i sygesti og
behandles. Søer med skuldersår niveau 4 må ikke forefindes i besætningen.
8.9		 Grisene skal holdes i stabile flokke og blandes så lidt
som muligt.
8.10		 Flytninger af grise skal ske skånsomt.
8.11		 Mekanisk og automatisk udstyr, som har betydning for
grisenes sundhed og velfærd (herunder udstyr til foderog vandforsyning, samt ventilations- og gødningsudstyr),
skal dagligt funktionskontrolleres.
8.12		 Spagnum, der anvendes til strøelse, skal være varmebehandlet eller godkendt af SPF-SuS.
8.13		 Mærkefarver, der anvendes i besætningen, skal være
fødevaregodkendte/FDA-mærket.
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9. Levering af grise
9.1		 Inden slagtning skal dyrene så vidt muligt faste i mindst
5 timer før afhentning.
9.2		 Grise må maksimalt være opstaldet 2 timer i mobile
udleveringsrum/-vogne.
9.3		 Producenten skal være bekendt med SEGES’ anbefalinger for udleveringsforhold i relation til optimal
smittebeskyttelse.
9.4		 Alle avlsdyr skal være forsynet med et godkendt øremærke, når de flyttes fra oprindelsesbesætningen.
9.5		 Det er ikke tilladt at transportere syge eller tilskadekomne grise, der ikke kan gå eller stå ved egen hjælp.
9.6		 Døde dyr skal håndteres i henhold til lovgivningen og
afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed.
9.7		 Der bør udelukkende anvendes DANISH-godkendte
transportører. Listen over godkendte transportører og
eksportører kan findes på dts.svineproduktion.dk. Hvis
der anvendes en ikke DANISH-godkendt transportør
eller eksportør, skal der ved afhentning af grise og inden
læsning af dyrene udleveres et vaskecertifikat (hvis
bilen har kørt udenlands) eller en kopi af et transportdokument (hvis bilen har kørt indenrigs), samt sikkerhed for, at bilen har overholdt eventuel karantæne.
Producenten er forpligtet til at opbevare godkendte
vaskecertifikater og transportdokumenter i op til 2 år og
skal til enhver tid kunne dokumentere dette ved både
indenrigstransporter og eksport.

		 a) Der skal altid afholdes minimum 48 timers karantæne før en flytning mellem danske besætninger,
hvor der aflæsses dyr. Dog tillades flytning fra dansk
besætning til samlested, slagteri (Danish Crown
undtaget) eller direkte til udlandet, umiddelbart efter
vask og desinfektion, hvis køretøjets seneste gyldige
vaskecertifikat er grønt.
		 b) Efter en gyldig sikkerhedsvask foretaget på DANISH			 godkendt sæbevaskeplads og rengørings- og desinfektionsplads reduceres karantænen til 12 timer
inden transport direkte til udlandet. Karantænen
er dog fortsat 48 timer ved transport af dyr mellem
danske besætninger samt fra dansk besætning til
samlested eller slagteri. Sikkerhedsvask tilbydes kun
til køretøjer, der sender GPS til SEGES’ webserver.
9.9		 Producenten skal sikre sig, at transportøren er QScertificeret*, hvis der transporteres levende grise fra
DANISH-godkendte besætninger, til enten danske
besætninger, til slagtning i Danmark eller samhandel til
Tyskland. Transportører, der kun kører dyr til slagtning
hos Danish Crown eller Tican Fresh Meat er QS-certificeret via deres indbyrdes kontrakter.
			 Man kan se om en transportør er QS-certificeret på
			 vaskecertifikatet og om transportøren er DANISH godkendt, på hjemmesiden dts.svineproduktion.dk.
			 * For at blive certificeret i det tyske kvalitetssikkerhedssystem, QS, kontaktes Baltic Control på e-mail:
			 cert@balticcontrol.com, tlf: +45 8621 6211.
			 Alternativt findes listen over QS-koordinatorer på hjemmesiden q-s.de.

9.8		 Benyttede køretøjer skal til enhver tid overholde karantænen, som fremgår af både tjekvogn.dk og køretøjets seneste gyldige vaskecertifikat, uanset årsagen til
denne karantæne. Vejledende karantænetider og en
oversigt over risikoområder foreligger på dts.svineproduktion.dk. Karantænereglerne omfatter, men er ikke
begrænset til:
		

DANISH PRODUKTSTANDARD

11

10. Transport af levende dyr (Selvkørere)
Transport af egne dyr i egne biler mellem besætninger
eller til slagtning i Danmark
10.1		 Dyrene skal være transportegnede.
10.2		 Bilen skal være indrettet, vedligeholdt, herunder forsynet med passende strøelse, og anvendt på en måde, så
dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelse, og yde
beskyttelse mod vejret.
10.3		 Der må kun anvendes samlesteder, der har tilsluttet sig
DANISH Transportstandard. Listen over samlesteder,
der har tilsluttet sig DANISH Transportstandard kan ses
på danish.lf.dk.
Transport af egne grise i egne biler, der kommer
direkte fra udlandet
10.4		 Biler, der kommer direkte fra udlandet, skal vaskes og
desinficeres på en godkendt vaskeplads ved grænsen,
der har tilsluttet sig DANISH Transportstandard. Listen
over godkendte vaskepladser kan ses på danish.lf.dk.
10.5		 Biler, der kommer direkte fra udlandet, skal være i besiddelse af et godkendt vaskecertifikat. Vaskecertifikater
skal gemmes i 2 år. Certifikatet skal indeholde følgende
oplysninger:
			 bilens registreringsnummer
			 dato og tid for gennemført vask og desinficering
			 navn på desinficeringsmiddel
			 certifikatnummer
			 destination
10.6		 Biler skal holde 48 timers karantæne inden ankomst til
dansk besætning, hvis der skal flyttes dyr til levebrug
mellem besætninger i Danmark.

Ved transporter over 50 og 65 km gælder derudover
følgende krav:
10. 9		 Der skal kunne fremvises transportdokumenter for hver
transport med oplysninger om:
			 antal dyr (kun et krav ved transporter over 65 km)
			 dyrenes oprindelse og ejer
			 afgangssted og bestemmelsessted
			 afgangsdato, klokkeslæt og varighed
10.10		 Der skal føres optegnelser over rengøring og desinfektion. Bilen skal rengøres og desinficeres efter hver
transport. Undtaget er transporter, der foretages mellem de samme to besætninger i Danmark og foretages
den samme dato.
10.11		 Producenter, der kører længere end 65 km, skal medbringe et gyldigt uddannelsesbevis og bevis på at være
autoriseret til transport.
10.12		 Dyrene må maksimalt transporteres 8 timer.
Ved lange transporter over 8 timer gælder derudover
følgende krav:
10.13		 Bilen skal være godkendt af myndighederne til lange
transporter.
10.14		 Bilen skal være forsynet med:
				 frostsikret vandforsyningsanlæg med synlig
vandstandsmåler
			 mekanisk ventilationssystem og temperaturregistrering
			 navigationsudstyr
10.15		 Der skal kunne fremvises log-bog for udførte transporter.

10.7		 Der skal holdes 48 timers karantæne, hvis bilen har kørt
i særlige risikoområder for sygdomme som f.eks. svinepest og mund- og klovsyge. Listen over særlige risikoområder kan findes på danish.lf.dk. Listen vil løbende blive
opdateret.
10.8		 Biler, der ikke er rengjorte efter myndighedernes forskrifter ved ankomst til vaskepladsen ved grænsen, vil
blive afvist og sendt retur til omvask.
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Bilag
Alle bilag til DANISH Produktstandard kan hentes
på svineproduktion.dk
Bilag 1. Egenkontrolprogram for besætninger, der
er godkendt under DANISH Produktstandard
Dette egenkontrolprogram er en del af DANISH Produktstandard. Det skal som minimum kontrolleres én gang
årligt af den besætningsansvarlige, at punkterne er implementeret i besætningen.
Skema til brug for egenkontrol findes på side 16. Skemaet
skal udfyldes, underskrives og fremvises ved DANISHbesøg.
Som vejledning til punkterne vedrørende dyrevelfærd,
henvises til ‘Vejledning om god dyrevelfærd i besætninger
med grise’.
a. ’Branchekode for god produktionspraksis i primærproduktionen’ skal være udfyldt og underskrevet
(se bilag 3).
b. Der skal være dokumentation for alle udførte dyrlægebesøg. Besøgsrapporterne gemmes i to år.
c. Hvis der er indgået en sundhedsrådgivningsaftale, skal
denne kunne fremvises. Er der udfærdiget handlingsplaner i relation til målrettet dyrevelfærdsindsats, skal
disse kunne fremvises.
d. Alle dyr skal tilses mindst en gang dagligt. Her kontrolleres også at:
a. alle dyr har vand og foder
b. arealkrav skal være overholdt
c. alle dyr skal kunne rejse, lægge og hvile sig uden besvær
d. gulve må ikke være glatte eller ujævne
e. Alt automatiseret eller mekanisk udstyr skal efterses
mindst én gang om dagen.

f. Det skal sikres, at alle indgreb (kastration, halekupering,
tandslibning og jernbehandling) foretages efter lovgivningen og at der udvises fornøden omhu og hygiejne.
g. Syge, tilskadekomne og aggressive dyr skal om nødvendigt isoleres, evt. flyttes til sygesti og evt. behandles. Det
skal i den forbindelse sikres, at der er nok sygestier og at
disse er indrettet korrekt. Ved sammenblanding af dyr
skal der føres ekstra tilsyn for hurtigt at kunne gribe ind.
h. Ved det daglige tilsyn kontrolleres, om der er tilfælde
af halebid og/eller skuldersår. Eventuelle nye tilfælde
sættes i behandling.
i. Kontroller løbende, at der forefindes velfungerende boltpistol samt en skarp kniv til afblødning.
j. Det skal overvåges, at alle grise har permanent adgang
til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale.
k. Kun transportegnede grise flyttes til udleveringsfaciliteterne (udleveringsrummet). I tvivlstilfælde flyttes
grisene til en særskilt sti, hvor vognmanden, eventuelt en
dyrlæge, kan vurdere dyrenes transportegnethed.
Bilag 2. Vejledning om god dyrevelfærd i besætninger med grise
Bilag 3. Branchekode for god produktionspraksis i
primærproduktionen
Bilag 4. Vejledning til indretning af sygestier
Bilag 5. Krav til brug af boltpistol til grise
Bilag 6. Krav til indretning af stalde
Bilag 7. Krav til indretning af hytter m.m. ved
udendørs hold af svin
Bilag 8. Byggeblad vedr. vejledning og drift af
udendørs sohold
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Regler for deltagelse i DANISH Produktstandard
1.0			Indledning
1.1			 Dette regelsæt fastsætter betingelserne for deltagelse i
ordningen ”DANISH Produktstandard”.
1.2			 Formålet med DANISH-ordningen er at sikre og dokumentere, at de besætninger, der deltager i ordningen,
lever op til lovgivningen og branchens egne krav.
1.3			 Regelsættet gælder for det enkelte CHR-nummer og
ansvaret for reglernes overholdelse påhviler den i CHRregistrerede ejer og bruger. Hvor der nedenfor i disse
regler tales om ejer, menes der tillige bruger.
1.4			 SPF-SuS database vil til enhver tid vise, hvilke CHR-numre,
der er godkendte, og hvilke CHR-numre, der ikke er
godkendte.
2.0			Regler for deltagelse i ordningen
2.1			 Ved særdeles grov eller gentagne overtrædelse(r)
af reglerne i DANISH Produktstandard, kan DANISH
Produktstandardgodkendelsen blive inddraget uden
forudgående varsel.
2.2			 Særdeles grove overtrædelse er eksempelvis, men dog
ikke begrænset til:
		 Der indføres grise til det godkendte CHR-nummer, der
ikke er DANISH-godkendte
		 		 Søer er ikke løse mellem 4 uger efter løbning til 1 uge
før forventet faring.
		 Vanrøgt
		 Gentagelse af manglende overholdelse af 48-timers
karantæne, hvis dette kræves
2.3			 Ved andre overtrædelser kan DANISH Produktstandardgodkendelsen blive suspenderet. Forinden en suspendering træder i kraft, har ejeren af CHR-nummeret mulighed
for at afgive udtalelse inden for en af certificeringsfirmaet
nærmereangivet frist.
2.4			 Er de i forbindelse med suspenderingen påtalte forhold
ikke bragt i orden og godkendt af certificeringsfirmaet, vil
DANISH Produktstandard-godkendelsen blive inddraget.

2.6			 Alle andelshavere i/leverandører til Danish Crown og
Tican Fresh Meat deltager automatisk og uden særskilt
tiltrædelseserklæring i ordningen, men skal DANISHgodkendes efter reglerne nedenfor.
2.7			 Godkendte producenter af Englandsgrise, økologiskeeller Frilandsgrise er automatisk godkendt i DANISHordningen og skal ikke have yderligere godkendelse.
2.8			 Øvrige svineproducenter skal aktivt bekræfte deres deltagelse i ordningen ved at underskrive en tiltrædelseserklæring. Dette gælder også ejere af økologiske besætninger og frilandsbesætninger, som ikke er andelshavere
i/leverandører til Danish Crown eller Tican Fresh Meat.
2.9		 Overholdelsen af DANISH Produktstandard kontrolleres
af et uafhængigt certificeringsfirma, der udpeges af Styregruppen for DANISH Produktstandard.
2.10		 Hvert CHR-nummer skal kontrolleres minimum hver
3. år. CHR-numre, der har haft genbesøg, eller hvor der
er konstateret et større antal afvigelser i forhold til DANISH Produktstandard kan udtages til nyt DANISH-besøg
inden for 12. mdr.
2.11		 Certificeringsfirmaet fastsætter dato for besøgene.
Ejeren kan som udgangspunkt ikke ændre dato eller
tidspunkt for besøget.
2.12		 Kontrollen kan ske uanmeldt med en varsling på
maksimum 48 timer, for at sikre, at ejeren er tilstede og
forberedt. Uanmeldte kontroller kan hverken flyttes
eller afvises.
213		 Der er afsat maks. 1,5 time pr. CHR-nummer til besøget.
Første besøg betales af Svineafgiftsfonden. Hvis besætningen ikke kan godkendes ved første besøg, skal ejeren
selv betale for et genbesøg. Kan besøget ikke gennemføres indenfor 1,5 time, fordi ejeren ikke er forberedt på
besøget, kan certificeringsfirmaet opkræve et særskilt
gebyr for ekstra tidsforbrug, der betales af ejeren til
certificeringsfirmaet.

2.5			 Suspendering og inddragelse af DANISH Produktstandardgodkendelsen bliver noteret i SPF-SuS-databasen.
Det pågældende slagteri eller den pågældende forhandler orienteres herom.
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2.14		 Certificeringsfirmaets repræsentanter (= auditorerne)
følger SPF-SUS’s regler for besøgsrækkefølge. Ejere, der
ønsker, at auditor skal respektere en særlig karantænetid, faktureres med 1.000 kr. for 12 timers karantæne
og 2.000 kr. for 24 timers karantæne. Betaling sker til
certificeringsfirmaet.
2.15		 Ejere, der afslår anmeldte besøg, erindres skriftligt om
konsekvenserne af ikke at modtage besøg. Hvis besøget
ikke er gennemført indenfor 1 måned efter den anmeldte dato, bortfalder godkendelsen i SPF-SuS databasen. Det pågæl-dende slagteri eller den pågældende
forhandler orienteres herom.
2.16		 Vil et CHR-nummer tilmelde sig DANISH Produktstandardordningen efter at have mistet sin godkendelse,
skal der betales et indmeldelsesgebyr på 10.000 kr.
2.17		 Klarer en besætning første besøg uden væsentlige
afvigelser, får ejeren tilsendt et certificeringsbevis, der
gælder indtil næste ordinære besøg.
2.18		 Klarer en besætning ikke første besøg, fordi der konstateres væsentlige afvigelser i forhold til Produktstandarden skal ejeren indsende manglende dokumentationer
inden 4 uger. Hvis dokumentation ikke er i orden, udløser
det brugerbetalt genbesøg inden for 3 måneder efter
tidsfristen. Bliver besætningen ikke godkendt ved
genbesøget, bortfalder godkendelsen i SPF-SuS-databasen. Det pågældende slagteri eller den pågældende
forhandler orienteres herom.
2.19		 En besætning, der ikke klarer første besøg, fordi der
konstateres meget væsentlige afvigelser i forhold til
Produktstandarden, beholder sin godkendelse, men skal
have gennemført brugerbetalt genbesøg senest 3 måneder efter det første besøg. Bliver besætningen ikke
godkendt ved genbesøget, bortfalder godkendelsen i
SPF-SuS-databasen. Det pågældende slagteri eller den
pågældende forhandler orienteres herom.
3.0		 Bod
3.1		 Alle ikke DANISH-godkendte producenter vil blive
trukket i afregningen ved tilsidesættelse af disse regler
ved levering til såvel danske slagterier som eksport af
levende dyr.
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3.2			 Fradraget i afregningen opkræves af henholdsvis slagterierne eller forhandlerne. Der skal som minimum trækkes
følgende beløb i afregningen:
			 a. Slagtesvin = 15 kr. pr. stk.
			 b. Smågrise > 15 kg = 10 kr. pr. stk.
			 c. Smågrise < 15 kg = 8 kr. pr. stk.
			 d. Søer = 90 kr. pr. stk.
3.3			 Fradraget i afregningen træder i kraft fra den dato, hvor
certificeringsfirmaet meddeler slagteriet eller forhandleren, at besætningen ikke kan godkendes i forhold til
DANISH Produktstandard.
4.0		Udmeldelse
4.1		 Andelshavere i/leverandører til Danish Crown og Tican
Fresh Meat kan ikke udmelde sig af DANISH Produktstandard.
4.2			 Producenter, der ikke er andelshavere i/leverandører
til Danish Crown og Tican Fresh Meat, kan udmelde sig
til SEGES Svineproduktion med 3 måneders skriftligt
varsel. Ved genindmeldelse i DANISH Produktstandard
betales et gebyr på 10.000 kr.
5.0			Tvister
5.1			 Ethvert spørgsmål om forståelsen af disse regler og
enhver tvist mellem SEGES Svineproduktion og ejeren
af CHR-nummer herom skal afgøres endeligt ved L&FVoldgiftsretten. Regler for L&F-Voldgiftsretten kan ses på
svineproduktion.dk.
6.0			Ændringer
6.1			 Reglerne kan ændres af SEGES Svineproduktion efter
indstilling fra Styregruppen for DANISH Produktstandard.
Styregruppen består af repræsentanter for andel- og
privatslagterierne, forhandlerne af levende grise, Landsforeningen af Danske Svineproducenter og SEGES
Svineproduktion.
6.2			 Det er ejers ansvar at holde sig ajour med de til enhver
tid gældende regler og sikre, at disse implementeres i
besætningen inden næste besøg. De til enhver tid gældende regler for DANISH Produktstandard kan ses på
dps.svineproduktion.dk.
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Egenkontrolprogram for besætninger,
der er godkendt under DANISH Produktstandard
Skema til brug for egenkontrol i besætninger, der er godkendt under DANISH Produktstandard
Egenkontrolprogrammet, der er en del af DANISH Produktstandard, skal som minimum kontrolleres
én gang årligt, og underskrives af den ansvarlige for besætningen, hvilket vil blive kontrolleret ved
DANISH-besøg.
Som vejledning til punkterne vedrørende dyrevelfærd, henvises til ’Vejledning om god dyrevelfærd i
besætninger med grise’.
Punkt

Ja

A

’Branchekode for god produktionspraksis i primærproduktionen’ er
udfyldt og underskrevet (se bilag 3 i DANISH Produktstandard)

B

Der er dokumentation for alle udførte dyrlægebesøg. Besøgsrapporterne gemmes i to år

C

Hvis der er indgået en sundhedsrådgivningsaftale, kan denne fremvises,
og er der udfærdiget handlingsplaner i relation til målrettet dyrevelfærdsindsats, kan disse også fremvises

D

Alle dyr tilses mindst en gang dagligt
Her kontrolleres også at:

Nej

a. alle dyr har vand og foder
b. arealkravene er overholdt
c. alle dyr kan rejse, lægge og hvile sig uden besvær
d. gulvene ikke er glatte eller ujævne
E

Alt automatiseret eller mekanisk udstyr efterses mindst én gang om
dagen

F

Det sikres, at alle indgreb (kastration, halekupering, tandslibning og
jernbehandling) foretages efter lovgivningen og at der udvises fornøden
omhu og hygiejne

G

Syge, tilskadekomne og aggressive dyr bliver om nødvendigt isoleret,
evt. flyttet til sygesti og evt. behandlet. Det sikres, at der er nok sygestier og at disse er indrettet korrekt. Det sikres at der føres ekstra tilsyn
ved sammenblanding af dyr, for hurtigt at kunne gribe ind

H

Ved det daglige tilsyn kontrolleres, om der er tilfælde af halebid og/
eller skuldersår. Eventuelle nye tilfælde sættes i behandling

I

Der forefindes velfungerende boltpistol samt en skarp kniv til afblødning og/eller udstyr til rygmarvsstødning

J

Det overvåges, at alle grise har permanent adgang til en tilstrækkelig
mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde
deres behov for beskæftigelses og rodemateriale

K

Det sikres, at det kun er transportegnede grise, der flyttes til udleveringsfaciliteterne (udleveringsrummet). I tvivlstilfælde flyttes grisene
til en særskilt sti, hvor vognmanden, eventuelt en dyrlæge, vurderer
dyrenes transportegnethed.

Egenkontrollen er foretaget den (dato): ________________________________
Underskrift (besætningsansvarlig): _____________________________________
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