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1)Tjekliste for produktion af Danish grise - standardbesøg
2)Englands-grise – standardbesøg
Gennemgang af staldanlæg
5.1
Overholdes lovkrav til stiareal og mindste mål?
5.2
Er staldinventar og gulve i orden, så skader undgås?
5.3
Er lejearealerne bekvemme, rene og passende drænede?
3.2
Er stalde, stier og udstyr rengjorte og eventuelt desinficerede, og bliver gødning og spildfoder fjernet jævnligt?
5.12 Overholdes krav til gulve, spalteåbninger og bjælkebredder?
5.0
Overholdes kravene om egnede rode- og beskæftigelsesmaterialer?
7.1
Har alle svin adgang til foder mindst én gang dagligt?
7.2
Har alle svin over 2 uger adgang til friskt vand efter drikkelyst?
5.8
Er der mindst 40 lux 8 timer dagligt i dyrenes opholdszone?
5.11 Findes der et overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning?
8.6
Har svinene mindst 50% af halen efter kupering?
3.6.1 Kan søer behandlet med præparater med tilbageholdelsestid findes på enkeltdyrsniveau?
3.6.2 Kan smågrise behandlet med præparater med tilbageholdelsestid findes på sti- eller sektionsniveau?
3.6.3 Kan slagtesvin behandlet med præparater med tilbageholdelsestid findes på sti- eller sektionsniveau?
3.6.4 Overholdes kravene for tilbageholdelsestid for alle søer, der skal slagtes indenfor de næste 30 dage?
3.6.5 Overholdes kravene for tilbageholdelsestid for alle slagtesvin, der skal slagtes indenfor 30 dage?
4.1.1 Er alle syge/tilskadekomne svin sat i behandling/sygesti?
4.1.2 Er der en sygestiplads klar til brug?
4.1.3 Er der tilstrækkelig med sygestier indrettet med blødt leje og varmekilde efter VSP´s retningslinier?
4.2
Er eventuelle dyr, der bør aflives, aflivet?
4.4
Isoleres aggressive dyr eller ofre ved udbrud af overfald?
8.11 Forebygges hale/vulvabid effektivt?
8.8
Holdes svinene i stabile grupper eller flokke, der blandes mindst muligt?
5.1.3 Kan alle søer lægge, hvile og rejse sig uden besvær (sohold)?
5.1.4 Er der tilstrækkeligt fast gulvareal, til at alle pattegrise kan ligge på fast gulv (sohold)?
5.4
Er der svin, som er opbundne (sohold)?
5.5.1 Overholdes kravene om strøelse på det faste eller drænede gulv (sohold)?
5.6.1 Er alle søer løse fra fravænning til 7 dage før forventet faring (kun UK-sohold)?
5.6.2 Opfylder besætningen 2013-kravet om løsgående søer i drægtighedsstalden?
5.6
Er alle søer løse 4 uger efter løbning til 1 uge før forventet faring (sohold)?
8.4
Overholdes reglerne for fravænning af grise før dag 28 (sohold)?
8.5
Undlades uordineret rutinemæssig tandslibning (sohold)?
8.7
Forebygges skuldersårsproblemer effektivt (sohold)?
5.7
Overholder ornestierne krav til tørt leje, indretning og rode- og beskæftigelsesmateriale (ornehold)?
9.1
Faster svinene mindst 5 timer inden afhentning (slagtesvinehold)?
9.2
Opholder svinene sig under 2 timer i udleveringsvogne (slagtesvinehold)?
9.7
Opfylder besætningen kravene for indendørs opdrættede slagtesvin?
9.8
Er indendørs/udendørsstatus registreret korrekt i CHR?
Gennemgang af foderrum
2.0
Er foderet opbevaret og håndteret i henhold til ”Vejledning om god produktionspraksis – en branchekode”?
2.3.4 Undlades blodplasma el. blodprodukter i svinefoderet (Kun UK)?
2.3.3 Undlades der foder med animalsk fedt (Kun UK)?
2.3.1 Undlades kød- og benmel/ kødbiprodukter i svinefoderet?
2.3.2 Undlades katte- og hundefoder med kød- og benmel i besætningsområdet?
2.4
Undlades der fodring med storkøkkenaffald o. lign. af animalsk oprindelse?
2.5
Undlades foder med antibiotiske vækstfremmere?
2.6
Undlades der opbevaring af sprøjtemidler og kemikalier sammen med foder?
2.7
Undlades fiskemel eller -produkter i foderet til slagtesvin større end 40 kg?
2.8.3 Undlades brug af tilskuds- og eller færdigfoder indeholdende blodplasma fra en leverandør, der ikke fremgår af
plasmalisten?
2.8.4 Undlades brug af hjemmeblandet foder indeholdende blodplasma fra en leverandør, der ikke fremgår af
plasmalisten?

2.9
2.10

Undlades der opbevaring af Zink i sække uden dyrlægeordinering eller HACCP?
Undlades brug af indkøbt foder (råvarer, færdigfoder, tilskudsfoder og tilsætningsstoffer) fra en leverandør, som
ikke er anført på DANISH positivlisten?

Sundhed og medicinanvendelse
3.0.1 Findes der medicin på CHR-nummeret?
3.9
Fremgår de anvendte kanylers batchnumre af DMRI´s liste?
3.10 Opbevares medicin og vacciner efter gældende regler?
3.10.2 Opbevares Zink korrekt?
3.11.1 Kan nyeste anvisningsskema fremvises?
3.11.2 Bliver brugte kanyler deponeret korrekt?
3.11.3 Er alle rester af antibiotika- og kemoterapeutikaholdige lægemidler anført i nyeste anvisningsskema?
3.16 Kan der fremvises dokumentation for anvendelse af smertelindrende lægemidler til kastration i form af
medicinregistrering og sidste nye anvisningsskema (sohold)?
3.17 Er producenten i besiddelse af sprøjter som med sikkerhed kan dosere ned til 0,1 ml. (sohold)?
9.6
Er producenten bekendt med branchens regler for tilbageholdelsestider for tetracykliner?
9.6.1 Undlades brug af Marbocyl eller Baytril i besætningen?
9.6.3 Undlades brug af Cepalosporiner i besætningen?
3.7
Opfylder producent og relevant personale lovkrav til erfaring og viden om anvendelse af medicin?
3.0.1 Kan der fremvises egenkontrolprogram for dyrevelfærd?
Besætninger med sundhedsrådgivningsaftale
3.0
Har besætningen en sundhedsrådgivningsaftale?
3.11 Kan underskrevet sundhedsrådgivningsaftalen indgået efter 01.07.10 fremvises under besøget?
3.11.4 Forefindes der en fyldestgørende zoonotisk smittebeskyttelsesplan?
3.11.5 Forefindes der et korrekt indrettet forrum?
3.14 Overholdes ordinationsperioden for udleveret medicin?
3.15 Føres der behandlingsbog med medicinregistrering?
3.15.1 Føres behandlingsbogen korrekt?
3.18 Kan der fremvises kvartalsrapporter for de sidste 12 måneder?
Besætninger uden sundhedsrådgivningsaftale
3.12 Har besætningen et dyrlægebesøg mindst én gang årligt?
3.13 Findes der skriftlig instruktion til udleveret medicin?
Alarmanlæg
5.9
Er der et funktionelt alarmanlæg?
5.9.1 Registreres afprøvning af alarm ugentligt (Kun UK)?
5.10 Findes der et egnet reservesystem til ventilation?
Leverandører/Aftagere af grise
1.2
Er hele besætningen af dansk oprindelse?
1.1.3 Er alle leverandører godkendt til produktion af Danish-grise?
1.1.4 Er alle leverandører godkendt til produktion af Englands-grise (Kun UK)?
9.3
Er alle avlsdyr forsynet med et godkendt øremærke, når de flyttes fra oprindelsesbesætningen?
1.4
Er tatoveringshammeren ren og intakt?
1.6
Overholdes kravet om ingen flytninger af svin fra en samlestald til besætningen?
1.1.2 Fremgår omsætningsaftale af CHR?
1.3
Registreres der løbende til- og afgang af smågrise i CHR?
Management
8.1
Bliver grisene tilset hver dag?
8.2
Har medarbejder, der passer svin, modtaget instruktion og vejledning om lovgivning vedrørende beskyttelse af
svin?
8.2.1 Har efteruddannelse af medarbejdere fundet sted (Kun UK)?
3.8
Kender producenten og medarbejdere alle forholdsregler, når en kanyle knækker og ikke kan fjernes fra et dyr?
4.3
Benyttes egnet udstyr til aflivning af svin?
2.8
Forefindes indlægssedler/blanderecepter på alt foder?
2.8.1 Foretages der korrekt modtagekontrol for indkøbte fodermidler (Kun UK)?
8.9
Undlades brugen af el-driver ved læsning af svin?

8.10 Bliver automatisk og/eller mekanisk udstyr kontrolleret dagligt?
3.4
Forebygges angreb af skadedyr og insekter?
3.4.1 Foreligger der en rengørings- og desinfektionsplan (Kun UK)?
5.1.2 Foreligger der en bygningsskitse med stimål, antal grise pr. sti (Kun UK)?
5.1.1 Er udlagt rottegift markeret på bygningstegningen (Kun UK)?
9.4
Undlades transport af syge/tilskadekomne grise?
9.5.1 Opbevares døde dyr korrekt?
9.5.2 Bliver aflivede/selvdøde dyr bortskaffet af DAKA fra denne eller anden adresse?
9.5.3 Registreres flytninger af døde dyr korrekt i CHR?
3.1
Sikres det, at besøgende overholder gældende besøgsregler?
3.1.1 Registreres alle besøgende med navn, dato samt dato for deres eventuelle sidste besøg i en svinebesætning (Kun
UK)?
3.5
Er besætningens aktuelle salmonellaniveau kendt?
8.14 Holder producenten sig opdateret i regelsættet vedr. produktion af England-grise (Kun UK)?
8.15 Er spagnum anvendt til strøelse varmebehandlet eller SPF-SuS-godkendt?
8.14.1 Holder producenten sig opdateret i regelsættet vedr. produktion af DANISH-grise?
8.3
Er alle mærkefarver FDA-godkendte?
9.11 Er producenten bekendt med SEGES Videncenter for Svineproduktions anbefalinger for udleveringsforhold i
relation til optimal smittebeskyttelse?
DANISH Transportstandard
1.1.5 Anvendes der udelukkende DANISH-godkendte transportører/eksportører eller omsættere?
1.1.8 Er alle transportører/eksportørere som minimum QS-godkendte?
1.1.6 Sikres det, at alle biler overholder 48 timers karantæne, hvis der har været kørt i udlandet før flytning af dyr til
levebrug mellem besætninger i Danmark?
1.1.7 Sikres det, at alle biler overholder 48 timers karantæne, hvis der inden ankomst til besætning er kørt i særlige
risikoområder?
10
Transporteres egne dyr i egne biler?
10.0.1 Hvis der læsses dyr på audittidspunktet, er dyrene så transportegnede?
10.0.2 Er bilen indrettet, vedligeholdt, herunder forsynet med passende strøelse, og anvendt på en måde, så dyrene ikke
kommer til skade eller påføres lidelse og yder dem beskyttelse mod vejret?
10.0.3 Anvendes der DANISH-godkendte samlesteder?
10.1 Transporteres egne grise i egne biler til udlandet?
10.1.1 Kan der fremvises godkendte vaskecertifikater?
10.1.2 Holder bilen 48 timers karantæne før ankomst til dansk besætning, hvis der skal flyttes dyr til levebrug mellem
besætninger i Danmark?
10.1.3 Holder bilen 48 timers karantæne, hvis den har kørt i særlige risikoområder i udlandet?
Gælder kun for transport i egne biler over en afstand på mere end 50 km.
10.2 Transporteres egne dyr i egne biler over en afstand på mere end 50 km? 
10.2.1 Kan der fremvises gyldige transportdokumenter?
10.2.2 Føres der optegnelser over vask og desinfektion af bilen? 
10.2.3 Kan der fremvises gyldigt uddannelsesbevis, og er ejeren/føreren af bilen autoriseret til transport?
10.3 Transporteres egne dyr i egne biler mere end 8 timer?
10.3.1 Er bilen godkendt til lange transporter?
10.3.2 Er bilen korrekt indrettet? 
10.3.3 Kan der fremvises logbog for udførte transporter?

