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BILAG 6 EGENKONTROL

SKEMA
Egenkontrolprogram for besætninger, der er certificeret 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’.
KLIK / SÆT X

PUNKT

JA

A

’Branchekode for god produktionspraksis i primærproduktionen’ er udfyldt og underskrevet
(Find dokument på dps.svineproduktion.dk)

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

NEJ

Alle dyr tilses mindst en gang dagligt
Her kontrolleres også at:
a. Alle dyr har vand og foder
D

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

Fra 1. januar 2019 er alle halebid registreret
Fra 1. april 2019 foreligger der en opdateret risikovurdering og handlingsplan
Fra 1. juli 2019 er der ved salg af halekuperede smågrise, både i Danmark og udland,
indhentet dokumentation fra modtageren eller mellemhandleren om, at der er behov for
at modtage halekuperede grise

H

Der foreligger en målsætning med initiativer, der øger pattegriseoverlevelsen.
Denne målsætning følges op årligt

I

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

J

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

K

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

L

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

M

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. Der skal foreligge dokumentation
fra dyrlægen om årlig gennemgang af faktaark fra SEGES om transportegnethed



Egenkontrollen er foretaget den (dato):



Underskrift (besætningsansvarlig):
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