Forhøjet beredskab – Teknisk bilag
DANISH TRANSPORTSTANDARD, 24. november 2020

For at undgå udbrud af Afrikansk Svinepest i Danmark, er der indført et forhøjet beredskab
for lastbiler, der kommer fra udlandet.
Europa er inddelt i 3 forskellige zoner:
Grøn zone = risikoområder
Rød zone = højrisikoområder
Sort zone = områder under forhøjet beredskab
DANISH-godkendte transportører og køretøjer, som inden for de seneste syv døgn har
kørt i sort zone, må ikke køre direkte til danske besætninger. De første 7 dage, efter endt
vask og desinfektion på en af de DANISH-godkendte rengørings- og desinfektionspladser,
må de kun køre til DANISH-godkendte samlesteder.
For DANISH-godkendte transportører og deres køretøjer, der inden for de seneste syv
døgn IKKE har været i sort zone, gælder det ordinære beredskab i DANISH
Transportstandard.
Læs mere on DANISH Transportstandard her: dts.svineproduktion.dk
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1. Områder under forhøjet beredskab
Nedenfor vises de berørte områder i tabelform. Disse vil blive ændret ved konstatering af nye
udbrud.
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De forskellige farvezoner er vist på dette kort:

Lande uden zoneopdeling:
Lande uden zoneopdeling omfatter lande, der kun har én zonefarve.
Grøn zone

Rød zone

Sort zone

Spanien
Portugal
Storbritannien
Irland
Sverige
Danmark
Schweiz
Holland

Østrig
Kroatien
Slovenien
Bosnien-Herzegovina
Montenegro
Kosovo
Albanien
Finland
Tjekkiet

Rusland
Estland
Letland
Litauen
Kaliningrad
Hviderusland
Ukraine
Moldova
Slovakiet
Rumænien
Ungarn
Serbien
Bulgarien
Makedonien
Polen

Lande med zoneopdeling:
Lande med zoneopdeling omfatter lande, der er opdelt i to eller tre zonefarver.
De grønne zoner i lande med zoneopdeling er ikke oplistet i tabellerne. Du finder derfor
udelukkende navnene på de røde og sorte zoner.
Belgien
Grønne zoner

Røde zoner

Brussels Capital
Flandern

Vallonien

Italien
Røde zoner

Sorte zoner

Abruzzo
Aosta Valley
Apulia
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardy
Marche
Molise
Piedmont
Sardinia
Sicily

Sardinien
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Trentino-Alto Adige
Tuscany
Umbria
Veneto

Grækenland
Røde zoner

Sorte zoner

Attika
Centrale Grækenland
Kreta
Ipiros
Ioniske øer
Nordlige ægæiske øer Mytilini
Peloponnes
Sydlige ægæiske øer
Thessalien
Vestgrækenland

Vestmakedonien
Centralmakedonien
Østmakedonien og Thrakien

Frankrig
Grønne zoner

Røde zoner

Vosges
Val d’Oise
Somme
Seine et Marne
Pas de Calais
Oise
Moselle
Haute Marne
Aube
Bas-Rhin

Meuse
Meurthe et Moselle
Marne
Ardennes
Aisne

Tyskland
Grønne Røde zoner
zoner
Landkreis
Kreisfreie Stadt Potsdam
Landkreis Potsdam-Mittelmark
Kreisfreie Stadt Brandenburg an
der Havel
Landkreis Elbe-Elster
Landkreis Havelland
Landkreis Oberhavel
Landkreis OberspreewaldLausitz
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
Landkreis Teltow-Fläming
Mecklenburgische Seenplatte
Vorpommern-Greifswald
Zwickau

Sorte zoner
Landkreis
Berlin, Stadt
Landkreis Elbe-Elster
Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Frankfurt (Oder)

Bundesländer
Berlin
Brandenburg
Brandenburg
Brandenburg

Kreisfreie Stadt Cottbus
Landkreis Dahme-Spreewald
Landkreis Märkisch-Oderland
Landkreis Oder-Spree

Brandenburg
Brandenburg
Brandenburg
Brandenburg

Landkreis Spree-Neiße
Landkreis Uckermark
Landkreis Barnim

Brandenburg
Brandenburg
Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern
Saxony

Landkreis Meißen
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Landkreis Nordsachsen
Landkreis Meißen
Kreisfreie Stadt Leipzig
Landkreis Leipzig
Kreisfreie Stadt Chemnitz
Landkreis Mittelsachsen
Kreisfreie Stadt Dresden
Landkreis Bautzen
Erzgebirgskreis
Landkreis Sächsische Schweiz
Vogtlandkreis
Landkreis Wittenberg

Norge
Grønne zoner

Kreisfreie Stadt Dresden
Landkreis Bautzen
Landkreis Sächsische Schweiz
Landkreis Görlitz

Saxony
Saxony
Saxony
Saxony
Saxony
Saxony
Saxony
Saxony
Saxony
Saxony
Saxony
Saxony-Anhalt

Røde zoner
Troms
Finnmark

2. Hvad afgør farven på et vaskecertifikat?
Alle dyretransporter, som inden for de seneste syv døgn har kørt i områder under forhøjet beredskab
(sort zone), vil få udstedt et sort vaskecertifikat efter endt vask og desinfektion ved en af de
DANISH-godkendte rengørings- og desinfektionspladser.
En samlet beskrivelse af de fire typer vaskecertifikater, der kan udstedes:
•

•
•

•

Sort vaskecertifikat udstedes, hvis:
➢ en bil inden for de seneste 7 døgn før rengøring og desinfektion har været i sort zone
➢ der er ”huller” i GPS-data
➢ bilen aldrig har sendt GPS-data
Grønt vaskecertifikat udstedes, når GPS-data i DANISH-databasen viser, at køretøjet KUN har
været i grøn zone de seneste 7 døgn.
Gult vaskecertifikat udstedes, når GPS-data i DANISH-databasen viser, at et køretøj inden for
4 timer har fået en sæbevask. Desuden skal GPS-data bevise, at køretøjet KUN har været i
rød og grøn zone de seneste 7 døgn.
Rødt vaskecertifikat udstedes, når GPS-data i DANISH-databasen viser, at et køretøj KUN har
været i rød og grøn zone de seneste 7 døgn.
• Rødt certifikat kan også udstedes til SPF-godkendte biler efter sikkerhedsvask fra sort
certifikat. Dette certifikat kan IKKE ændres til gult efter en sæbevask se eksempel længere
nede.
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SORT

RØD

GUL

GRØN

Indenrigstransport
Transport af dyr mellem
besætninger i Danmark

Tilladt efter
7 døgn

Tilladt efter
48 timer

Tilladt efter
48 timer

Tilladt efter
48 timer

Indenrigstransport til
samlested
Transport af dyr fra
besætning i Danmark til
et godkendt samlested

Tilladt efter
7 døgn

Tilladt efter
48 timer

Tilladt efter
48 timer

Tilladt
umiddelbart
efter vask og
desinfektion

Direkte eksport
Transport af dyr direkte
fra en besætning i
Danmark til udlandet

Tilladt efter
7 døgn

Tilladt efter
48 timer

Tilladt efter
12 timer

Tilladt
umiddelbart
efter vask og
desinfektion

Eksport fra samlested
Transport af dyr direkte
fra et godkendt
samlested til udlandet

Tilladt
umiddelbart
efter vask og
desinfektion

Tilladt
umiddelbart
efter vask og
desinfektion

Tilladt
umiddelbart
efter vask og
desinfektion

Tilladt
umiddelbart
efter vask og
desinfektion

3. Karantænetider
Ved flytning af dyr mellem danske besætninger er der altid minimum 48 timers karantæne - også
ved grønt og gult certifikat.
Efter et køretøj har været i udlandet vil det få vaskecertifikater med forskellige standardkarantænetider forbundet med direkte eksporter fra DANISH-godkendte besætninger (samlesteder
undtaget). Disse standard-karantænetider afhænger af, hvilken zone køretøjet har været i:
•
•
•

7 døgn (sort vaskecertifikat)
48 timer (rødt vaskecertifikat)
12 timer (gult vaskecertifikat)

Dynamiske karantænetider
Hvis en ny karantænetid opnås inden for en allerede pålagt karantænetid, vil den samlede
karantænetid ændre sig og tilpasse sig den nye karantænetid, såfremt den er længere end den
første.

Eksempel
Følgende eksempel forklarer et scenarie ved et køretøj, som har været i sort zone.
Dag 1
Et køretøj er i Østpolen (sort zone)
Dag 3
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Køretøjet bliver rengjort og desinficeret i Danmark.
➔ Her får det sort vaskecertifikat pga. kørsel i sort område på dag 1. Vaskecertifikatet oplyser,
at der må læsses til indenrigstransport/direkte eksport fra en besætning 7 døgn efter
rengøring og desinfektion.
Dette svarer til dag 10 efter køretøjet har været i Østpolen.
I karantænetiden køres til samlestald i Danmark og eksport til Tyskland, samt eventuelle transporter
internt i Tyskland.
Dag 7
(Da køretøjet er vasket på dag 3, er der på dag 7 tre dage tilbage af karantænetiden)
Bilen rengøres og desinficeres i Danmark igen, da bilen vender tilbage efter eksport fra Tyskland.
➔ Da rengøring og desinfektion ligger inden for karantænetiden af det sorte vaskecertifikat (nr.
1., udstedt på dag 3), får køretøjet igen et sort vaskecertifikat (nr. 2).
Når køretøjet rengøres og desinficeres inden for en gældende karantænetid, udstedes samme farve
vaskecertifikat, som den gældende karantæne stammer fra.
Karantænetiden (tidspunkt for tilladt læsning) vil derimod udløbe ved den første 7-døgns-karantæne,
dvs. en nedskrivning af karantænetiden på sort vaskecertifikat nr. 2.
Derfor vil vaskecertifikat nr. 2 være sort, men karantænen udløber efter 3 dage (stadig på dag 10
efter køretøjet har været i Østpolen).
Samme retningslinjer gælder ved udstedelse af rødt og gult vaskecertifikat.
Ved sikkerhedsvask af SPF-godkendt bil kan systemet udstede et rødt certifikatet i stedet for et sort.
Dette røde certifikat kan ikke ændres til et gult certifikat efter sæbevask. Først efter de 48 timers
karantæne og ved udstedelse af et nyt vaskecertifikat, kan en sæbevask resultere i et gult certifikat.
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