
Lokalbedøvelse ved kastration
Der skal foretages lokalbedøvelse før kastration af pattegrise

· Fokus på gennemført kursus og brug af ikke sporbare kanyler

· Hav certifikat på gennemført kursus klar

· Kendskab til procedurer for lokalbedøvelse før kastration. Se evt. svineproduktion.dk/lokalbedoevelse

· Hav styr på ordinering (anvisningsskema) og brugen og registrering af lægemidler til lokalbedøvelse

Transportegnethed 
En del af egenkontrolprogrammet og kontrolleres ved hvert DANISH-besøg

· Dokumentation for årlig gennemgang af faktaark om transportegnethed med din dyrlæge

· Korrekt håndtering af dyr i sygestier 

· Procedure for udlevering af grise til slagtning,  herunder ”tvivlsdyr” 

· Gennemgå faktaark om transportegnethed med dyrlæge og få det noteret i dyrlægens besøgsrapport

· Se evt. faktaark på svineproduktion.dk/vejledninger

· Hav styr på syge og tilskadekomne grise i sygestier

Pattegriseoverlevelse 
 En del af egenkontrolprogrammet og kontrolleres ved hvert DANISH-besøg

· Dokumentation for indarbejdelse i nuværende egenkontrolprogram

· Der skal foreligge en målsætning med initiativer, der øger pattegriseoverlevelsen. 

 Denne målsætning skal følges op årligt

NYE OG ÆNDREDE 
DANISH-TILTAG 2019
Fra 1. januar 2019 træder syv nye tiltag i DANISH i kraft, og nogle eksisterende
er blevet ændret. Få et overblik over alle nye og ændrede tiltag her.

http://svineproduktion.dk/lokalbedoevelse
http://svineproduktion.dk/vejledninger
http://www.svineproduktion.dk


Risikovurdering før halekupering 
En del af egenkontrolprogrammet og kontrolleres ved hvert DANISH-besøg

· Optegnelser over antal grise med halebid (fra 1. januar 2019)

· Tjek af risikovurdering og handlingsplan (1. april 2019)

· Dokumentation af behov for halekupering fra modtagerbesætninger af smågrise (1. juli 2019)

· Fra 1. januar 2019 skal alle halebid registreres

· Fra 1. april 2019 skal der foreligge en opdateret risikovurdering * og handlingsplan 

· Fra 1. juli 2019 skal du ved salg af halekuperede smågrise, både i Danmark og udland, indhente dokumen-

 ta tion fra modtageren eller via mellemhandleren om, at der er behov for at modtage halekuperede grise

 

* Risikovurderingsværktøj er på vej og vil blive tilgængeligt på svineproduktion.dk

NYE OG ÆNDREDE DANISH-TILTAG 2019

Fravænningsalder 

· Fokus på forholdet mellem årssøer og farestier

· Registrer eventuel tidlige fravænninger der skyldes grisenes eller soens velfærd 

 – har du flere end 4,5 søer pr. faresti, skal overholdelse af kravet til fravænningsalder dokumenteres 

Import af halm/hø/ wrap/ensilage

· Er der direkte import af hø, halm, ensilage, wrap, roer, frisk græs mm.?

 Hvis ja: Kommer dette fra lande i sort zone, jf. europakort med risikoområder for svinepest 

 i DANISH Transportstandard

· Har du direkte import, skal du kunne dokumentere, at det ikke kommer fra lande i sort zone. 

 Hav kvitteringer eller følgeseddel klar

MRSA-kursus 

· Fokus på gennemført ”Hygiejnekursus for personer, der erhvervsmæssigt håndterer levende svin” 

 for alle der arbejder med grise

· Bevis på gennemført kursus skal forevises

http://www.svineproduktion.dk

