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Introduktion
DANISH Produktstandard er danske svineproducenters akkrediterede kvalitetssikringsprogram.

Standarden i DANISH Produktstandard skal sikre og dokumentere, at DANISH-certificerede svinebesætninger lever op
til dansk lovgivning og branchekrav med særlig fokus på god
dyrevelfærd, høj fødevaresikkerhed og en klar sporbarhed.
Et DANISH-certifikat er landmandens kvalitetsstempel. Med
DANISH-ordningen kan danske svineproducenter redegøre
for alle trin i produktionen og dokumentere, at de lever op til
kvalitetsordningens målsætninger og krav. Det giver tryghed
for både forbrugere og kunder verden over.
Formål
DANISH Produktstandard har til formål at levere en akkrediteret 3. partscertificering af produktionen af levende grise.
Gyldighedsområde
DANISH Produktstandard finder anvendelse på offentligt
registrerede landbrugsbedrifter med produktion af grise. Ordningen omfatter således besætninger i CHR-registeret, der er
registreret med søer, orner, smågrise og slagtesvin. Standarden
med tilhørende bilag sammenfatter kravene til DANISH
certificerede produktioner.
Det endelige ansvar for opretholdelse af DANISH certificeringen ligger hos den person, der har underskrevet certificeringsaftalen med et DANISH godkendt certificeringsorgan.
Denne har endvidere ansvaret for at holde sig orienteret om
seneste version af DANISH Produktstandard, der findes på
dps.svineproduktion.dk
Certificeringen af DANISH Produktstandard skal foretages
af et certificeringsorgan, der er akkrediteret i forhold til den
internationale standard ISO 17065:2012 – scope DANISH
Produktstandard, samt findes på listen over godkendte certificeringsorganer på dps.svineproduktion.dk

Ordningsejer
DANISH Produktstandard er ejet af:
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
SEGES
Axelborg, Axeltorv 3
DK 1609 København V
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Opbygning af DANISH Produktstandard
DANISH Produktstandard er opbygget på en enkel og gennemskuelig måde, hvor de områder, der
er omfattet af standarden, kort er beskrevet i hoveddokumentet. De tilhørende bilag går mere i
dybden med specifikke emner, og er samtidig opdelt i lovgivningskrav, branchekrav og krav vedr.
transport. Derudover henvises der til en række vejledninger, som man med fordel kan anvende.
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Emneområder
I bilagene 2, 3 og 4 er gældende lovgivning og branchekrav
beskrevet. Disse krav kan ændre sig, hvorfor det er vigtigt at
holde sig orienteret om nyeste version af DANISH Produktstandard. Bilagene er opdelt efter følgende emneområder:

Sundhed og medicinanvendelse
Smittebeskyttelse er en væsentlig ting i forhold til sundhedsniveauet i besætningen og dermed dyrevelfærden. Derfor er
smittebeskyttelse i fokus i standarden. Det samme gælder
medicinanvendelse og opbevaring.

Identifikation og sporbarhed af grise
Det skal kunne dokumenteres, at alle grise er født og opvokset i Danmark. Det er et krav fra flere markeder. Endvidere
kræver lovgivningen tydelig sporbarhed af hensyn til det
veterinære beredskab.

Behandling af syge og skadede grise
Dyrevelfærd er en af hjørnestenene i DANISH Produktstandard. Derfor er dette emne dækket ind med gældende
lovgivning, egenkontrolprogram og flere vejledninger, for at
sikre optimal forståelse og opfyldelse.

Foder
Lovgivningen stiller krav til indkøb af – og indholdet i foder.
Endvidere er der yderligere branchekrav om indkøb af foder,
ligesom der er særlige krav til mængder og produktion af særlige ingredienser.

Stalde og udstyr
Der stilles strenge krav til opstaldning og staldudformning i
dansk lovgivning. Dette er en del af standarden.
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Udendørs svinehold
Særlige krav gør sig gældende for de svineproducenter, der
har udendørs produktion.
Foder- og vandtildeling
Grisenes behov for foder og vand skal naturligvis overholdes
af hensyn til velfærd og sundhed.
Management
DANISH Produktstandard har stor fokus på management. Det
gælder eksempelvis uddannelse, håndtering af grise, procedurer ved kastration, forebyggende foranstaltninger og kontrol af teknisk udstyr.

Bilagsoversigt
Flg. bilag er en del af den akkrediterede 3. parts certificering:
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
			

Generelle regler
Lovgivningskrav
Branchekrav
Transport
Dokument- og versionsoversigt
Egenkontrolprogram for besætninger, der er
certificeret under DANISH Produktstandard

For gældende versioner henvises til bilag 5.

Levering af grise
For DANISH-certificerede besætninger gælder, at der er særlige krav i forbindelse med transport. Det skyldes især hensynet til smittebeskyttelse.

International accept
DANISH Produktstandard er internationalt anerkendt. Det
tyske Qualität und Sicherheit GmbH (QS) anerkender således
standarden som en ækvivalent til QS’ kvalitetsstandard
’Agriculture Pig Farming’, hvilket giver direkte adgang for
levende grise og svinekød til det tyske marked.

Transport af levende grise (selvkører)
Som ved levering af grise, er der for selvkører også krav, man
skal være opmærksom på.

Yderligere oplysninger om DANISH Produktstandard:

Add-on
DANISH Produktstandard er basisstandarden for produktion
af levende grise i Danmark. Det er muligt i overensstemmelse
med ordningsejer at udvikle add-on moduler, der supplerer
DANISH certificeringen (se Tillæg Add-on). Eksisterende addon moduler er listet på dps.svineproduktion.dk

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Axelborg, Axeltorv 3
DK 1609 København V
+45 3339 4500 l +45 3311 2545
dps.svineproduktion.dk
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