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Tilføjelse (markeret med gul)
Alt foder, der kommer fra områder af Asien med forekomst af Afrikansk svinepest, skal være varmebehandlet ved en metode,
svarende til Fødevarestyrelsens
til enhver tid gældende krav til
varmebehandling for at forebygge eksempelvis Salmonella i
foder. Dette sikres ved bestillingen og kontrolleres i forbindelse
med modtagekontrollen. Kravet
er også gældende for olie- og
fedt-produkter med oprindelse i
Asien, med mindre der er tale om
produkter, der opvarmes under
transport eller omladning. Produkter fra Asien, der er flydende
ved under 30ºC, skal også varmebehandles, for eksempel ved
at indgå i pelleteret foder, inden
de indkøbes til svinebesætninger.
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Foder fra
lande i Asien
med ASF

Nyt punkt
Alt foder, der kommer fra områder af Asien med forekomst af Afrikansk svinepest, skal være varmebehandlet. Dette sikres ved
bestillingen og kontrolleres i forbindelse med modtagekontrollen.
Kravet er også gældende for olieog fedt-produkter med oprindelse
i Asien, med mindre der er tale
om produkter, der opvarmes under transport eller omladning.
Produkter fra Asien, der er flydende ved under 30ºC, skal også
varmebehandles, for eksempel
ved at indgå i pelleteret foder, inden de indkøbes til svinebesætninger.

01.01.2020

Jan 2020

Bilag 2
Pkt. 3.3.6

MRSA kursus
bevis

Nyt punkt
Alle personer, der håndterer levende grise, skal have gennemført kurset ”Hygiejnekursus for
personer der erhvervsmæssigt
håndterer levende svin”.

01.01.2019
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Bilag 2
Pkt. 3.8.5

Kastration

Tilføjelse til punkt
Hvis der foretages kastration af
pattegrise, skal der anvendes lokalbedøvelse samt smertelindrende behandling i forbindelse
med indgrebet. Anvendelsen af
lokalbedøvelse samt smertelindrende behandling skal ske i
overensstemmelse med SEGES’
vejledning om brug af lokalbedøvelse samt smertelindrende behandling ved kastration.
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Bilag 3
Pkt.2.2.5

Import af
Nyt punkt
01.01.2019
hø/halm/wrap/ Importeret hø/halm/wrap/ensilage
ensilage
må ikke findes på besætningen,
hvis dette kommer fra højrisiko-

Jan 2019
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lande eller højrisikolande i forhøjet beredskab – jf. kort på
dts.svineproduktion.dk.
Bilag 3
Pkt. 2.3.5

Kanyler

Bilag 6
Pkt. G

Pkt. H

Pkt. M

Egenkontrol
program

Tilføjelse til punkt
Der må kun anvendes godkendte
detekterbare kanyler. Undtaget er
kanyler på 0,5 x 16 mm, der udelukkende må anvendes til lokalbedøvelse forud for kastration af
pattegrise. Listen over godkendte
kanyler kan findes under Services på: svineproduktion.dk.
Nye punkter

01.01.2019

Jan 2019

01.01.19

Jan 2019

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