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BILAG 2 LOVGIVNING

Nedenstående er punkter, som indgår i DANISH produktstandard, og som bygger på lovgivning.

1. Identifikation og sporbarhed af grise
3.1.1		 Flytninger af grise til og fra besætningen skal være
registreret i det Centrale Husdyrbrugs Register (CHR)
senest 7 dage efter flytning.

3.3.5		 Producent og relevant personale skal have modtaget instruktion i injektionsteknik. Alle personer,
som anvender lægemidler til grise, skal opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 423 af 17/05/2016 om
kursus i anvendelse af lægemidler til fødevareproducerende dyr.

2. Foder
3.2.1

3.2.2

3.2.3

Foderet skal være fri for kødbenmel/kødbiprodukter,
og der må ikke findes kødbenmel/kødbiprodukter på
ejendommen undtagen i hunde- og kattefoder, som
dog ikke må findes i besætningsområdet
Det er forbudt at anvende madaffald, herunder forarbejdet storkøkkenaffald, som indeholder animalske produkter.
Antibiotiske vækstfremmere må ikke anvendes eller
findes i besætningsområdet.

3.2.4		 Foderet må ikke indeholde uønskede stoffer i henhold til lovgivningen.
3. Sundhed og medicinanvendelse
3.3.1		 Stalde, stier, udstyr og værktøj skal holdes rent ved
regelmæssig rengøring og eventuel desinfektion.

3.3.6		 Alle personer, der håndterer levende grise, skal have
gennemført kurset ”Hygiejnekursus for personer der
erhvervsmæssigt håndterer levende svin”.
3.3.7		 Medicin og vacciner skal opbevares og bruges i henhold til dyrlægens instruktioner, der er skrevet på
etiket eller emballage.
3.3.8		 Rester af antibiotika- og kemoterapeutikumholdige
lægemidler må ikke opbevares på bedriften efter
ordinationsperiodens udløb, medmindre de er genordineret af dyrlægen.
3.3.9		 Der skal føres en behandlingsbog med medicinregistrering. Ved udlevering af medicin skal det sikres, at
dyrlægen har givet skriftlig instruktion i behandling
og tilbageholdelsestid. Følgende skal registreres:
			 Dato, dyr – hvilke og hvor mange, årsag, lægemiddel,
dosis og indgivelsesmetode.
Besætninger MED sundhedsrådgivningsaftale:

3.3.2		 Gødning og spildfoder skal fjernes jævnligt, for at
reducere lugt og forebygge fluer, rotter, mus og andre
skadedyr.
3.3.3		 For besætninger, som eksporterer slagtesvin til Tyskland, og slagtesvinebesætninger, som leverer mere
end 200 grise pr. år, skal det aktuelle salmonellaniveau være kendt.
3.3.4		 Alle grise, som er behandlet med tilbageholdelsespligtig medicin, skal kunne identificeres enten individuelt med øremærkning eller anden tydelig markering eller stivis. Grise, der har modtaget medicinsk
behandling, må ikke sendes til slagtning, før tilbageholdelsestiden er gået.

Besætninger der selv ønsker at administrere medicin:
3.3.10 Dyrlægen skal mindst hver 3. måned udarbejde en
dyrlægerapport. For slagtesvinebesætninger skal dyrlægen udarbejde en rapport mindst hver 6. måned.
Rapporterne skal opbevares i mindst 2 år.
3.3.11 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).
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Besætninger der ikke ønsker at administrere medicin selv:

4. Behandling af syge og skadede grise

3.3.12 For de tværfaglige rådgivningsforløb skal der foreligge 2 årlige besøgsrapporter fra besætningsdyrlægen. For staldskoleforløbene skal der foreligge mindst
én årlig dyrlægerapport og én årlig staldskolerapport.
Rapporterne skal opbevares i mindst 2 år.

3.4.1		 Syge eller tilskadekomne grise skal omgående behandles, så unødig lidelse undgås. Dette gøres ved
medicinsk behandling og/eller flytning til en sygesti.
Der skal være tilstrækkeligt antal sygestier, således at
der altid er mindst én sygesti klar til brug til grise, der
er syge eller tilskadekomne. Indretningen af sygestier
skal følge retningslinjerne herfor. Se vejledning for
indretning af sygestier.

3.3.13 Såfremt der er behov for medicin i besætningen, kan
dyrlægen udlevere medicin til maks. 5 dages forbrug,
og dyrlægen skal give skriftlig instruktion i behandling og tilbageholdelsestid.
3.3.14 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 svineproduktion.dk.
3.3.15 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.

3.4.2		 Hvis dyrene ikke viser tegn på bedring, skal de genbehandles efter aftale med en dyrlæge, medmindre
grisen aflives.
3.4.3		 Aflivning af grise skal foretages med boltpistol og efterfølgende afblødning eller brug af rygmarvsstøder.
			 Se vejledning for korrekt brug af boltpistol.
3.4.4		 Grise, der udviser vedholdende aggressivitet over for
andre dyr, eller som er ofre for denne aggressivitet,
skal midlertidigt isoleres eller holdes på afstand af
flokken.
5. Stalde og udstyr
3.5.1		 Bygninger og inventar skal være opført og indrettet i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
3.5.2		 Inventar og gulve i staldbygninger skal være konstrueret, så der ikke er skarpe kanter o.l., der kan
skade grisene.

Besætninger UDEN sundhedsaftaler:

3.5.3		 Lejearealet skal være bekvemt, rent og passende
drænet og må ikke kunne skade grisene. Hvis der
udlægges strøelse, skal dette være rent, tørt og
uskadeligt for grisene.

3.3.16 Besætningen skal mindst én gang årligt have tilsyn af
dyrlægen.

3.5.4		 Ingen grise må være opbundne undtagen under veterinær behandling.

3.3.17 Såfremt der er behov for medicin i besætningen kan
dyrlægen udlevere medicin til maks 5 dages forbrug,
og dyrlægen skal give skriftlig instruktion i behandling og tilbageholdelsestid.

3.5.5		 Alle grise skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelsesog rode-materiale.
3.5.6		 Hos drægtige søer og gylte i løsdriftstalde skal mindst
1,3 m2 pr. so og 0,95 m2 være et sammenhængende
areal med fast eller drænet gulv eller en kombination
heraf og med strøelse.
3.5.7		 Søer skal være løsgående fra fravænning og indtil ind-
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sættelse i farestalden. Dette gælder for nye stalde opført efter 1. januar 2015 og for alle stalde fra 1. januar
2035. Goldsøer kan i den egentlige brunstperiode
opstaldes i individuelle stier eller enkeltdyrsbokse i
højst 3 dage.
3.5.8		 Ornestier skal være placeret og konstrueret således,
at ornen kan vende sig, høre, lugte og se andre svin.
Ornen skal have et rent, tørt og bekvemt lejeareal.
Ornestier, der anvendes til bedækning, skal være
mindst 10 m2.

andet materiale, således at grisene kan ligge tørt og
lunt under alle vejrforhold.
3.6.5		 Alle grise over 20 kg skal have adgang til et sølehul,
overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning, når
den gennemsnitlige dagtemperatur overstiger 15° C
i skyggen.
3.6.6		 Drægtige søer og gylte skal indsættes i farehytter senest 7 dage før forventet faring.
7. Foder og vandtildeling

3.5.9		 Alle grise skal holdes i lys med en lysintensitet på
mindst 40 lux i en periode på mindst 8 timer pr. dag.
3.5.10 Hvis der anvendes et mekanisk ventilationssystem,
skal der findes en alarm, som advarer om fejl i ventilationssystemet. Alarmen skal også virke under
strømsvigt og temperaturstigning i de enkelte staldafsnit.

3.7.1		 Alle grise skal have adgang til foder, der passer til
deres alder, vægt, adfærdsmæssige og fysiologiske
behov af hensyn til deres velfærd og sundhed.
3.7.2		 Alle grise skal fodres mindst én gang dagligt, og alle
grise over 2 uger skal have fri adgang til rent, frisk
drikkevand.

3.5.11 Anvendes der automatisk eller mekanisk ventilationssystem, skal der kunne etableres et tilstrækkeligt
luftskifte ved systemsvigt.

8. Management

3.5.12 I stier til smågrise over 20 kg, avls- og slagtesvin skal
der være installeret et overbrusningsanlæg eller en
tilsvarende anordning, der skal bruges til at regulere
dyrenes kropstemperatur.

3.8.2		 Svineproducenter, der beskæftiger personer til pasning af grise, skal sikre sig, at de har modtaget instruktion og vejledning om lovgivning vedrørende beskyttelse af grise.

6. Udendørs svinehold

3.8.3		 Dyrevelfærdsmæssige forhold i besætningen skal
være håndteret i overensstemmelse med dansk
lovgivning.

3.6.1		 Udendørs svinehold skal opfylde gældende lovgivning på området. Præciseret i henhold. Se vejledning
for udendørs svinehold.
3.6.2		 Udendørs svinehold skal være indhegnet med et indre og et ydre hegn, og de skal være placeret mindst
5 m fra hinanden. Undtaget er indre hegn etableret
direkte på det ydre hegn, som skal bestå af mindst tre
strømførende tråde med alarm. Der skal være mindst
10 m fra indre hegn til offentlig vej og mindst 50 m
fra indre hegn til rastepladser, campingpladser og
lignende. Se vejledning for udendørs svinehold.
3.6.3		 Hytterne skal være isolerede eller på anden måde
indrettede således, at svinenes temperaturkrav kan
tilgodeses under alle vejrforhold.
3.6.4		 Lejearealet i hytterne skal være dækket af halm eller

3.8.1		 Alle grise skal tilses minimum en gang dagligt.

3.8.4		 Pattegrise må ikke fravænnes, før de er mindst 28
dage gamle. Pattegrise kan dog fravænnes soen indtil
7 dage tidligere, hvis dette sker til specialiserede stalde, der tømmes og renses og desinficeres grundigt
inden anbringelsen af en ny gruppe.
3.8.5		 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.

3.8.6		 Hvis det er nødvendigt at regulere hjørnetænderne
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på pattegrisene, skal dette ske ved slibning inden for
grisenes første 3 levedøgn.
3.8.7		 Pattegrise kan halekuperes, hvis der er dokumentation for, at der på bedriften er sket skader på haler
som følge af, at kupering ikke er foretaget. Hvis
der foretages halekupering, skal dette foretages
inden for dyrets 2.-4. levedøgn, og maksimalt halvdelen af halen må bortkuperes. Forinden der påbegyndes halekupering, skal der foreligge skriftlig
dokumentation for behovet herfor, eksempelvis halebid. Yderligere skal der foreligge en risikovurdering før
halekupering, samt handlingsplan for udbedring af
forhold, som har medført/kan medføre halekupering
og endeligt en plan for gradvis ophør med halekupering, såfremt dette anvendes.
3.8.8		 For søer med lette skuldersår skal forebyggende behandling iværksættes. Søer med svære skuldersår skal
i sygesti og behandles.

Der henvises til følgende lovtekster på retsinformation.dk
(altid nyeste gældende version):
1. Bekendtgørelse om beskyttelse af svin
2. Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af smågrise,
avls- og slagtesvin
3. Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte,
goldsøer og drægtige søer
4. Bekendtgørelse om dyreværnsloven
5. Bekendtgørelse om lov af hold af dyr
6. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftale for
svinebesætninger
7. Bekendtgørelse om dyreejers anvendelse af lægemidler
til dyr samt offentlig kontrol of fødevarevirksomhedens
egenkontrol med restkoncentrationer

3.8.9		 Grisene skal holdes i stabile flokke og blandes så lidt
som muligt.
3.8.10 Flytninger af grise skal ske skånsomt (undgå eksempelvis sammenblanding af flokke).
3.8.11 Mekanisk og automatisk udstyr, som har betydning
for grisenes sundhed og velfærd (herunder udstyr til
foder og vandforsyning, samt ventilation).
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