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Rettelsesblad til Produktstandarden for Englandsgrise
Ændringer er markeret med gul.
Rettet januar 2016
Forside:
Januar 2015 ændres til Januar 2016
Version 2 ændres til Version 1
Side 3: Nyt punkt
1.6

Grise, der har været i kontakt med en samlestald, må ikke flyttes til en
DANISH-godkendt besætning.

Side 11: Nyt punkt
9.3

Producenten skal være bekendt med SEGES Videncenter for
Svineproduktions anbefalinger for udleveringsforhold i relation til optimal
smittebeskyttelse.

Rettet Januar 2015
Side 10: Levering af grise
Nyt punkt 9.8
Efter udstedelse af et rødt vaskecertifikat skal der holdes 48 timers karantæne
inden ankomst til dansk besætning. Samlesteder er undtaget fra
karantæneregler.
Biler med grønt vaskecertifikat må køre direkte til en dansk besætning. Hvis der
skal aflæsses dyr i Danmark, skal 48 timers karantæne overholdes.

Tidligere 9.8 ændres til 9.9
Pkt. 9.9
Biler skal inden ankomst til dansk besætning holde 48 timers karantæne,
gældende fra vask og desinfektion på en godkendt rengørings- og
desinfektionsplads, hvis bilen inden for de seneste 7 døgn har kørt i
højrisikoområder for sygdomme som f.eks. svinepest og mund- og klovsyge.
Listen over højrisikoområder kan findes på www.danish.lf.dk.
Listen vil løbende blive opdateret
Tidligere 9.9 ændres til 9.10
Tidligere 9.10 ændres til 9.11

Rettet oktober 2014
Forside:
Januar 2014 ændres til Oktober 2014
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Side 2: EN 44011 ændres til EN 17065 (et sted)
3.9 (tilføjelse)
...
Der må ikke anvendes cephalosporiner – kun på særlig dispensation givet af
Videncenter for Svineproduktion.
To nye punkter i afsnittet ’Besætninger med sundhedsrådgivningsaftaler:
3.19
Den ansvarlige for besætningen skal udarbejde en zoonotisk
smittebeskyttelsesplan, som særligt har til formål at modvirke smittespredning fra
besætningen. Eksempel på en smittebeskyttelsesplan findes på www.vsp.lf.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.
Tidligere 3.19 ændres til 3.21
Tidligere 3.20 ændres til 3.22
9.6
Slettes
9.7
Indledes med:
Der bør udelukkende anvendes DANISH-godkendte transportører. Listen over
godkendte transportører og eksportører kan findes på www.danish.lf.dk.
...
3 år -> 2 år (i næstsidste linje).
Tidligere 9.7 ændres til 9.6
Tidligere 9.8 ændres til 9.7
Tidligere 9.9 ændres til 9.8
Tidligere 9.10 ændres til 9.9

10.5
3 år -> 2 år (i tredje linje).
Ordet omsætter, er erstattet med ordet forhandler i hele standarden.

Rettet januar 2014
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Forside:
Version 10, januar 2013 ændret til Januar 2014
1.4
Alle svin, der sendes til slagtning, skal være tatoverede tydeligt med
leverandørnummer, og svin, 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.
3.10. Producent og relevant personale skal have modtaget instruktion i
injektionsteknik. Alle personer, som anvender lægemidler til svin, skal opfylde
kravene i bekendtgørelse
nr. 481 af 29/05/2007 om kursus i anvendelse af lægemidler til
fødevareproducerende dyr. Slagteriet skal kontaktes inden levering
3.10 ændres til 3.11
Knækker en kanyle under injektion, skal den straks fjernes. Hvis dette ikke er
muligt, skal svinene mærkes tydeligt og permanent, og hændelsen registreres i
medicinregistreringen.
Slagteriet skal kontaktes inden levering
3.11 til 3.22 er forøget med én. Det vil sige, at 3.11 er ændret til 3.12, 3.12 til
3.13, o.s.v.
3.15 ændres til 3.16
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).
8.13 (nyt punkt 8.13)
Mærkefarver, der anvendes i besætningen, skal fra 1. april 2014 være
fødevaregodkendte/FDA-mærket.
8.13 ændres til 8.14
8.14 ændres til 8.15
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9.8
Biler, der har været i udlandet, skal holde 48 timers karantæne, gældende fra
vask og desinfektion på en godkendt rengørings- og desinfektionsplads, inden
ankomst til dansk besætning, hvis der skal flyttes dyr til levebrug mellem
besætninger i Danmark
9.9
Biler skal holde 48 timers karantæne, gældende fra vask og desinfektion på en
godkendt rengørings- og desinfektionsplads, hvis bilen har kørt i særlige
risikoområder for sygdomme
som f.eks. svinepest og mund- og klovsyge. Listen over særlige risikoområder
kan findes på www.danish.lf.dk.
Listen vil løbende blive opdateret.
9.10
Producenten skal sikre sig at al transport af levende svin, fra DANISH-godkendte
besætninger mellem danske besætninger, til slagtning i Danmark eller til eksport
skal foretages af QS- certificeret transportør. Det er det tyske kvalitetssystem QS,
der stiller krav om, at alle transportører af levende dyr fra DANISH-godkendte
besætninger bliver QS-certificeret.
Selvkører er QS godkendte gennem deres DANISH certificering. Transportører,
der er godkendt under DANISH Transportstandard, er automatisk QS-certificeret.
Man kan se om en transportør er QS-certificeret på hjemmesiden https://www.qsplattform.de/QSSoftware/search.html og om transportøren er DANISH
Transportstandard godkendt, på hjemmesiden: www.danish.lf.dk

