6 GODE RÅD TIL ET
VELLYKKET DANISH-BESØG
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FÅ STYR PÅ MEDICINREGISTRERINGEN

Der skal umiddelbart efter hver medicinsk behandling registreres følgende
optegnelser:
1. Dato
2. Hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet (entydig identifikation eller, hvis
dette ikke er muligt, antal, anslået vægt og staldafsnit eller tilsvarende opdeling)
3. Årsag til behandlingen
4. Hvilket lægemiddel, der er anvendt
5. Dosering af lægemidlet og hvordan dette er angivet
6. Hvem, der har fortaget behandlingen.

FOKUS PÅ KORREKT HALEKUPERING

Der er fra flere sider stor fokus på, at der maksimalt fjernes
halvdelen af halerne, når halekupering er nødvendig.
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Her er vist en meget kort hale,
som hverken accepteres af
slagterier, myndigheder eller
DANISH-kontrollen.
Vigtigt!
• Det medfører genbesøg, hvis der findes meget korte haler!
• Dokumentation skal forefindes – jf. brev fra VSP udsendt
via Hatting
• Maksimalt halvdelen af halen må fjernes.

FOKUS PÅ SYGE OG
TILSKADEKOMNE GRISE
Sygestier
Generelt skal sygestier indrettes og anvendes
korrekt. Man bør være særligt opmærksom på
underlaget, hvor mindst to tredjedele af mini-mu
sarealet skal være blødt. Underlaget skal vurderes i
forhold til det enkelte dyr i sygestien – f.eks. når der
er dyr med navlebrok, er det afgø-rende, at de er i
sygesti med tilstrækkeligt blødt underlag, så der ikke
opstår sår af brokposen

Dyr med prolaps
Grise med prolaps skal isoleres i sygesti. Grisen skal
behandles med smertestillende medicin og vurderes
dagligt for, om det er forsvarligt fortsat at lade den
leve.
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Halebid

HAR PATTEGRISENE DET GODT?

• Pattegrisene skal kunne die uhindret – og god plads
ved yveret øger deres mælkeoptagelse
• Pattegrisene skal kunne ligge samtidigt på et fast gulv
• Nærmiljøet skal kunne tilpasses både nyfødte grise og
grise, der er fire til fem uger gamle
• Kastration med smertelindring, slibning af hjørnetænder og halekupering må kun foretages efter
forskrifterne
• Om nødvendigt, så husk korrekt aflivning.

SEGES P/S
Axeltorv 3
DK 1609 København V

Hvis man oplever halebid i sin besætning, skal man
finde og fjerne den eller de grise, der bider haler.
Man skal behandle og evt. indsætte grise-ne med
halebid i sygesti, og finde de fejl i nærmil-jøet, der
kan være årsag til halebid

T +45 3339 4500
E vsp-info@seges.dk
W seges.dk
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RODE- OG BESKÆFTIGELSESMATERIALE
– DET GÆLDER FOR ALLE!
Det er få og enkle forhold du skal kigge efter for at se, om grisenes behov for rodeog beskæftigelsesmateriale er opfyldt.
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Krav til rode- og beskæftigelsesmateriale
i løbe- og kontrolstaldestalde med bokse
Alle drægtige søer og gylte skal have permanent adgang til en
tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale,
der kan opfylde deres behov for rode- og beskæftigelsesmateriale.

Iføl
•

Bemærk: I alle løsdriftsstalde til drægtige søer er der endvidere krav
om strøelse på det faste eller drænede gulv.

•
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Krav til rode- og beskæftigelsesmateriale
i farestier
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Alle farende og diegivende søer og pattegrise skal have permanent
adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart
Check at oplysningerne i CHR-registeret
materiale, der kan tilfredsstille deres behov for rode- og beskæftigel- www.glr-chr.dk er korrekt registreret ift.:
sesmateriale.
1. Dyreart (Søer, smågrise el. slagtesvin)
2. Antal dyr på stald (Antal stipladser)

Krav til rodeog beskæftigelsesmateriale
Vigtigt!
Check
om dine flytninger af grise er korrekt regii smågriseog slagtesvinestier

streret.
at duskal
skalhave
have
en omsætningsaftale,
Alle smågrise,
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2 CHR-numre
uden atder
bruge
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halm eller
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deres behov for rode- og beskæftigelsesmateriale.

Find mere på
VSP’s
under
’Til staldgangen’,
Hvis
duhjemmeside
har spørgsmål
til’Viden’,
omsætningsaftaler
kan du
’Arbejdsrutiner
ogtil:
vejledninger’.
ringe
Veterinærregion Nord og Syd: 72 27 50 00
Bemærk: Kravene
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kupere
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Øst: før du må72
27 60halerne
00
pattegrisene.
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FÅ STYR PÅ CHR-REGISTRERINGERNE
Tjek at oplysningerne i CHR-registeret chr.fvst.dk er korrekt
registreret ift:
1. Dyreart (Søer, smågrise el. slagtesvin)
2. Antal dyr på stald (Antal stipladser)
Vigtigt!
Det er modtager, der er ansvarlig for registreringen.
Husk at du skal have en leveringserklæring, hvis du flytter dyr
mellem to CHR-numre uden at bruge øremærker.
Hvis du har spørgsmål til omsætningsaftaler kan du ringe til
Fødevarestyrelsen: 72 27 69 00.

SEGES P/S
Axeltorv 3
DK 1609 København V

T +45 3339 4500
E vsp-info@seges.dk
W seges.dk

