SVINEBRANCHENS REGELSÆT FOR IMPORT, SLAGTNING OG HANDEL MED
IMPORTEREDE SVIN OG AFKOM HERAF
Generelt
SEGES søger at opnå en frivillig, skriftlig aftale med alle, der ønsker at importere svin til
Danmark. Formålet er at forhindre introduktion af uønskede svinesygdomme i forbindelse med
importen.
Alle, der ønsker at importere svin til Danmark, skal lade sig registrere som importør. Det sker ved henvendelse til Fødevarestyrelsen, hvor importøren bor. Ved bestilling af røde øremærker til de importerede
dyr giver CHR SEGES kvæg besked herom til afdelingschef for Veterinær- & Kvalitetsforhold hos SEGES samt til den beredskabsansvarlig i Landbrug & Fødevare (L&F). Importøren bliver herefter kontaktet fra L&F/SEGES, med henblik på at opnå en aftale i henhold til svinebranchens regelsæt.
Regelsættet beskriver fremgangsmåder og regler for import, isolering, prøvning af importerede svin, slagtning af importerede svin, handel med afkom efter importerede svin samt slagtning heraf.
Import og samhandel
Der er udarbejdet en vejledning for importører af avls- og brugssvin, som indføres fra et andet EU-land
eller fra et 3. land, hvor EU har foreskrevet samhandelsbetingelser (bilag 1).
Isolering
Der er opstillet særlige krav til indretning, godkendelse og drift af isolationsstalden (bilag 2)
Prøvning af importerede svin
L&F og Veterinær- & Kvalitetsforhold SEGES opstiller for hver enkelt import krav til hvilke sygdomme
der undersøges for(bilag 3).
Slagtning af importerede svin
Importerede svin skal slagtes på et ikke-USA godkendt slagteri, dvs. ikke på et andelsslagteri.
Handel med importerede svin
Importører, der har indgået skriftlig aftale med L&F og Veterinær- & Kvalitetsforhold SEGES i henhold til
Branchereglerne skal indsende oplysninger om salg af importerede dyr til SEGES (bilag 4).
Handel med og slagtning af afkom efter importerede svin.
Afkom efter importerede svin kan slagtes på danske slagterier forudsat, at de importerede dyr har været
underlagt Svinebranchens regelsæt om import og forudsat, at afkommet leveres som slagtesvin fra en ejendom, der ikke huser importerede svin.
Betaling
Importøren afholder alle udgifter i forbindelse med importen. Udgiften i forbindelse med Veterinær- &
Kvalitetsforhold SEGES godkendelse af isolationsstald afholdes af Veterinær- & Kvalitetsforhold SEGES.

Bilag 1

Vejledning for importører af avls- og brugssvin samt grise til opfedning, indført
fra et 3. land, hvor EU har foreskrevet samhandelsbetingelser eller via samhandel.
Før import
1. Alle, der ønsker at importere svin til Danmark, skal lade sig registrere som importør. Det sker
ved henvendelse til Fødevarestyrelsen, i den region hvor importøren bor.
2. Ved bestilling af røde øremærker til de importerede dyr giver Det Centrale Husdyrbrugs Register
(CHR) besked til afdelingschef for Veterinær- & Kvalitetsforhold hos SEGES samt beredskabsansvarlig i L&F. Importøren bliver herefter kontaktet fra L&F/SEGES Veterinær- & Kvalitetsforhold, med henblik på at opnå en aftale i henhold til svinebranchens regelsæt.
Regelsæt:
at slagteribranchen stiller krav om, at svinene skal sættes i isolationsstald samt hvordan denne
stald skal indrettes. Afstanden fra isolationsstalden til et tredjelandsautorisert slagteri skal være mere end 10 km. Afstanden til andre besætninger med klovbærende dyr skal være mere
end 500 meter,
at der skal udpeges en tilsynsførende dyrlæge,
at dyrene skal holdes isoleret fra andre dyr i mindst fire uger efter de sidste dyr er kommet ind
i isolationen og i forbindelse hermed undersøges for bestemte sygdomme,
at de importerede dyr skal undersøges serologisk for mund- og klovesyge, Aujeszky´s sygdom, Brucellose, klassisk svinepest, trikiner, PED, TGE, SVD, PRRS og Afrikansk svinepest.
En dyrlæge fra SEGES indhenter aktuelle priser på de påkrævede undersøgelser, udgifter hertil er L&F uvedkommende,
at det anbefales importøren, at han skriftligt aftaler med sælger, at de importerede dyr skal
undersøges i eksportkarantænen for samme sygdomme, som de vil blive undersøgt for i
Danmark,
at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt,
at besætninger, hvori der står importerede svin, kun må levere dyr til slagtning på et slagteri,
der ikke er USA-godkendt.
3.

Regionsdyrlægen udarbejder en rapport over besøget, som bl.a. skal indeholde en liste med de
sygdomme, som de importerede dyr skal undersøges for, samt hvad analyserne koster. Rapporten
sendes til importøren, afdelingschef for Veterinær- & Kvalitetsforhold hos SEGES og den beredskabsansvarlige i L&F. Udgifter hertil betales af importøren.

I forbindelse med importen
1. De indførte dyr skal føres direkte til isolationsstalden. Den tilsynsførende dyrlæge skal være til
stede ved aflæsningen, hvor han kontrollerer om der er overensstemmelse mellem dyrenes øre-
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mærker og sundhedsattestens angivelse af øremærkenumre samt at attesten i øvrigt er korrekt udfyldt.
2.

Fødevarestyrelsen er ansvarlig for isætning af røde øremærker i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

3.

Tilsynsførende dyrlæge eller anden praktiserende dyrlæge udtager i isolationsperioden prøver til
undersøgelse for de aftalte sygdomme. Prøver til serologisk undersøgelse må først udtages 4 uger
efter sidste dyr er indsat i isolationsstalden.

4.

Giver laboratorieundersøgelsen negativt resultat for de sygdomme, der ikke er konstateret i Danmark, frigiver den tilsynsførende dyrlæge dyrene og sender en rapport om isolationsforløbet vedlagt kopi af laboratoriesvar til regionsdyrlægen.

Efter frigivelsen af de importerede svin
1. Hvis importøren har leverandørforpligtelse til et andelsslagteri skal han straks informere slagteriet
om, at der nu er udenlandske svin på ejendommen.
2.

Importøren skal holde øje med om de importerede svin taber de røde øremærker. Hvis det sker,
skal ejer rekvirere erstatningsøremærker.

3.

Enhver afgang af importerede dyr skal registreres (salg, slagtning, dødsfald etc.) på en særlig afmeldeblanket (bilag 4). Den udleveres af regionsdyrlægen eller rekvireres fra Afdelingschef for
Veterinær- & Kvalitetsforhold, SEGES Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V.
Når det sidste dyr er afgået, sendes blanketten til samme adresse.

4.

Ved salg af importerede svin skal importøren registrere salget med angivelse af antal solgte dyr og
købers navn og adresse (bilag 5). En kopi af oprindelses- og sundhedsattesten skal følge dyrene.
Importøren giver skriftligt besked om salget til Afdelingschef for Veterinær- & Kvalitetsforhold,
SEGES Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V.

5.

Sælger skal gøre køber bekendt med, at importerede svin ikke uden Fødevarestyrelsens godkendelse må slagtes på danske slagterier, samt gøres bekendt med svinebranchens regler for slagtning
af importerede dyr.
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Bilag 2

Krav til isolationsstald til importerede svin

Godkendelse
Isolationsstaldens indretning skal godkendes af en dyrlæge fra SEGES. Samtidig med godkendelsen af
isolationsstalden indgås der mellem importøren og SEGES en skriftlig aftale om, hvem der skal fungere
som tilsynsførende dyrlæge og hvilke sygdomme de importerede svin skal undersøges for (bilag 3).

Indretning og brug af isolationsstalden
1.

Isolationsstalden skal ligge på en ejendom, som ikke huser klovbærende dyr og skal have en afstand til tredjelandsautoriseret autoriserede slagterier på mere end 10 km. Afstanden til andre besætninger med klovbærende dyr skal være mindst 500 m.

2.

Der skal i isolationsstalden anvendes separate redskaber samt staldtøj og staldfodtøj.

3.

Isolationsstalden skal indrettes med forrum som beskrevet i SPF reglerne.

4.

Personer, som passer dyrene eller i øvrigt har kontakt med dyrene, skal overholde de til enhver tid
gældende karantæneregler i L&F efter besøg i isolationsstalden.

5.

Gødning skal opbevares i - eller i tilknytning til isolationsstalden til udløbet af isolationsperioden.

Forholdsregler i isolationsperioden
1.
Dyrene skal isoleres indtil laboratoriesvar foreligger.
2.

Isolerede dyr må kun fjernes direkte til slagtning eller til destruktion.

3.

I tilfælde af sygdom eller dødsfald skal tilsynsførende dyrlæge straks til kaldes af den der passer dyrene.

4.

Forebyggende medicinering samt vaccination er tilladt i isolationsperioden og den tilsynsførende dyrlæge skal altid orienteres.
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Bilag 3
Aftale om isolering og undersøgelse af importerede svin
mellem
Dansk Svineproduktion
og
importør:
Tlf.nr.:

Slagteri leverandørnr.:

Navn:

CHR-nr.(isolationsstald):

Adresse:

Importdato:

Postnr./by:

Eksportland:

Andre besætninger (matrikelnumre)? Hvis ja, adresse og CHR-nr.:

Isolationsstald:
Godkendt

Ej godkendt

Afstand til slagteri

Bemærkninger:

Tilsynsførende dyrlæge:
Det er aftalt, at importøren lader dyrene undersøge i eksportkarantænen for samme sygdomme, som i importkarantænen i Danmark

Ja:

Det er aftalt, at der i isolationsperioden skal gennemføres følgende undersøgelser: Serologisk undersøgelse
for mund- og klovesyge, Aujeszkys sygdom, brucellose, klassisk svinepest, TGE, PED, SVD, trikiner og
PRRS samt Afrikansk svinepest
Dato
Importør

Regionsdyrlæge

Rapport modtaget fra tilsynsførende dyrlæge:
Dato
Regionsdyrlæge
Dateres og underskrives af importør og regionsdyrlæge. Kopi sendes til:
Afdelingschef for Veterinær- & Kvalitetsforhold, SEGES Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V.
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Bilag 4
Meddelelse om afgang af svin importeret fra et tredjeland, hvor EU har foreskrevet
samhandelsbetingelser eller via samhandel med et andet EU land
Når sidste dyr er afgået fra besætningen indsendes meddelelsen til: Afdelingschef for Veterinær- & Kvalitetsforhold, SEGES Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København

Importør
Tlf.nr.:

Slagteri leverandørnr.:

Navn:

CHR-nr.:

Adresse:

Importdato:

Postnr./by:

Eksportland:

Andre besætninger (matrikelnr.)? Hvis ja, adresse og CHR-nr.:

Afmeldingsblanket
Øremærkeløbenr. fra/til:

Øremærkenr. på døde dyr:

Øremærkenr. på solgte dyr:

Øremærkenr. på dyr sendt på
slagteri:

Svinene kan på intet tidspunkt slagtes på et tredjelandsautoriseret slagteri.
Afgang af sidste importerede dyr:
Dato
Underskrift
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Bilag 5
Meddelelse om salg af svin importeret fra et tredjeland, hvor EU har foreskrevet
samhandelsbetingelser eller via samhandel med et andet EU land
Kopi af denne meddelelse gives til køberen af de importerede dyr. Selve meddelelsen sendes til: Afdelingschef for Veterinær- & Kvalitetsforhold, SEGES Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København

Undertegnede har dags dato solgt.___________ svin
Svinene er af udenlandsk oprindelse og er forsynet med røde øremærker med følgende
id-løbenumre:

Svinene kan på intet tidspunkt slagtes på et tredjelandsautoriseret slagteri.
Køber:
Navn:

Tlf.nr.:

Adresse:

CHR-nr.:

Postnr./by:

Slagteri leverandørnr.:

Sælger:
Navn:

Tlf.nr.:

Adresse:

CHR-nr.:

Postnr./by:

Slagteri leverandørnr.:

Dato

Underskrift
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