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BILAG 4    TRANSPORT

DANISH Produktstandard

Nedenstående er punkter, som indgår i DANISH produktstandard, og som vedrører transport.

4. Levering af grise

4.1.1  Grise må maksimalt være opstaldet 2 timer i mobile 

udleveringsrum/-vogne. 

4.1.2  Alle avlsdyr skal være forsynet med et godkendt øre-

mærke, når de flyttes fra oprindelsesbesætningen.

4.1.3  Det er ikke tilladt at transportere syge eller tilskade-

komne grise, der ikke kan gå eller stå ved egen hjælp.

   Der skal foreligge dokumentation fra dyrlægen om en 

årlig gennemgang af faktaark fra SEGES om transpor-

tegnethed, korrekt håndtering af dyr i sygestier, samt 

proceduren for udlevering af grise, herunder ”tvivls-

dyr”.

4.1.4  Døde dyr skal håndteres i henhold til lovgivningen og 

afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed.

4.1.5  Inden slagtning skal dyrene så vidt muligt faste i 

mindst 5 timer før afhentning.

4.1.6  Producenten skal være bekendt med SEGES’ anbe-

falinger for udleveringsforhold i relation til optimal 

smittebeskyttelse.

4.1.7  Der bør udelukkende anvendes DANISH-godkendte 

transportører. Listen over godkendte transportører 

og eksportører kan findes på dts.svineproduktion.dk. 

   Hvis der ikke anvendes en DANISH-godkendt trans-

portør eller eksportør, skal der ved afhentning af grise 

og inden læsning af dyrene udleveres et vaskecertifi-

kat (hvis bilen har kørt udenlands) eller en kopi af et 

transportdokument (hvis bilen har kørt indenrigs), 

samt sikkerhed for, at bilen har overholdt eventuel 

karantæne. Producenten er forpligtet til at opbevare 

godkendte vaskecertifikater og transportdokumen-

ter i op til 2 år og skal til enhver tid kunne dokumen-

tere dette ved både indenrigstransporter og eksport.

4.1.8  Benyttede køretøjer skal til enhver tid overholde ka-

rantænen, som fremgår af både tjekvogn.dk og køre-

tøjets seneste gyldige vaskecertifikat, uanset årsagen 

til denne karantæne. 

   Karantænerne opdeles i fire certifikatfarver:

   Sort, Rød, Gul og Grøn 

   Vejledende karantænetider og en oversigt over risi-

ko-områder foreligger på dts.svineproduktion.dk 

   Karantænereglerne omfatter modellen herunder:

Tilladt efter 

7 døgn

Tilladt efter 

7 døgn

Tilladt efter 

7 døgn

Tilladt umiddelbart 

efter vask og 

desinfektion

Indenrigstransport
Transport af dyr mellem 
besætninger i Danmark

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

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

Eksport fra samlested
Transport af dyr direkte fra et 
godkendt samle-sted til udlandet

Tilladt efter 

48 timer

Tilladt efter 

48 timer

Tilladt efter 

48 timer

Tilladt umiddelbart 

efter vask og 

desinfektion

Tilladt efter 

48 timer

Tilladt efter 

48 timer

Tilladt efter 

12 timer

Tilladt umiddelbart 

efter vask og 

desinfektion

Tilladt efter 

48 timer

Tilladt umiddelbart 

efter vask og 

desinfektion

Tilladt umiddelbart 

efter vask og 

desinfektion

Tilladt umiddelbart 

efter vask og 

desinfektion

a)  I visse tilfælde kan farven på vaskecertifikatet være ændret i forbindelse med GPS fejl. 
 Den opdaterede certifikatfarve fremgår i så fald af tjekvogn.dk eller Tjekvogn-appen.
b)  Karantænen på vaskecertifikatet kan aflæses af tjekvogn.dk eller via Tjekvogn-appen, hvoraf det også vil fremgå, 
 hvis certifikatet er ændret siden udskriften. Samt vaskecertifikatets højre hjørne.
Bemærk: Transporter fra DANISH-godkendte samlesteder direkte til udlandet er undtaget fra karantænereglerne.

http://dts.svineproduktion.dk
http://www.tjekvogn.dk
http://www.tjekvogn.dk
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4.1.9   Producenten skal sikre sig, at transportøren er QS 

certificeret*, hvis der transporteres levende grise fra 

DANISH-certificerede besætninger til enten danske 

besætninger (herunder samlesteder), til slagtning i 

Danmark eller samhandel til Tyskland. Transportø-

rer, der kun kører dyr til slagtning hos Danish Crown 

eller Tican Fresh Meat, er QS-certificeret via deres ind- 

byrdes kontrakter. Man kan se, om en transportør 

er QS-certificeret på vaskecertifikatet, og om trans-

portøren er DANISH godkendt, på hjemmesiden dts.

svineproduktion.dk. * For at blive certificeret i det 

tyske kvalitetssikkerhedssystem, QS, kontaktes Baltic 

Control Certification® på e-mail: cert@balticcontrol.

com, tlf: +45 3939 0135.Alternativt findes listen over 

QS-koordinatorer på hjemmesiden q-s.de.

Transport af levende dyr (selvkører)

Transport af egne dyr i egne biler mellem besætninger

eller til slagtning i Danmark

4.2.1   Dyrene skal være transportegnede.

4.2.2   Bilen skal være indrettet, vedligeholdt, herunder for-

synet med passende strøelse, og anvendt på en måde, 

så dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelse, 

og yde beskyttelse mod vejret.

4.2.3   Der må kun anvendes samlesteder, der har tilsluttet 

sig DANISH Transportstandard. Listen over samleste-

der, der har tilsluttet sig DANISH Transportstandard 

kan ses på dts.svineproduktion.dk.

4.2.4   Køretøjer, der foretager indenrigsflytninger i Dan-

mark, skal løbende levere GPS-data til SEGES’ web-

server. Vejledning om opsætning af dette kan findes 

på dts.svineproduktion.dk. 

   Køretøjer, der aldrig foretager nationale flytninger 

i Danmark, kan regelmæssigt levere GPS-data til SE-

GES’ webserver som dokumentation for, at køretøjet 

ikke har været i risikoområder.

   Selvkørere, jf. Fødevarestyrelsens definition, der kun 

flytter dyr mellem egne besætninger og ikke passerer 

grænsen, er undtaget kravet om GPS i deres køretøj.

4.2.5   Biler, der kommer direkte fra udlandet, skal vaskes og 

desinficeres på en DANISH-godkendt rengørings- og 

desinfektionsplads ved grænsen. Listen over DANISH 

godkendte rengørings- og desinfektionspladser kan 

ses på dts.svineproduktion.dk.

4.2.6   Biler, der kommer direkte fra udlandet, skal være i 

besiddelse af et godkendt vaskecertifikat. Vaskecerti-

fikater skal gemmes i 2 år. Certifikatet skal indeholde 

følgende oplysninger: 

•  bilens registreringsnummer

•  dato og tid for gennemført vask og desinfektion

•  navn på desinfektionsmiddel

•  certifikatnummer

   Er certifikatet ændret, eller er certifikatet gået tabt, 

kan certifikatet ses på tjekvogn.dk.

4.2.7   Der skal altid holdes minimum 48 timers karantæne 

før en flytning mellem danske besætninger, hvor der 

aflæsses dyr.

4.2.8   Køretøjer, der ikke er rengjorte efter myndigheder-

nes forskrifter ved ankomst til en DANISH-certificeret 

rengørings- og desinfektionsplads, vil blive afvist og 

sendt retur til genvask. Ved afvisning af samme køre-

tøj mere end en gang inden for tre måneder vil bilen 

ved den efterfølgende rengøring- og desinfektion få 

udstedt sort vaskecertifikat. 

Ved transporter over 50 og 65 km gælder derudover

følgende krav:

4.2.9   Der skal kunne fremvises transportdokumenter for 

hver transport med oplysninger om:

• antal dyr (kun et krav ved transporter over 65 km)

• dyrenes oprindelse og ejer

• afgangssted og bestemmelsessted

• afgangsdato, klokkeslæt og varighed

4.2.10  Der skal føres optegnelser over rengøring og desin-

fektion.

   Bilen skal rengøres og desinficeres efter hver trans-

port. Undtaget er transporter, der foretages mellem 

de samme to besætninger i Danmark og foretages 

den samme dato.

4.2.11  Producenter, der kører længere end 65 km, skal med-

bringe et gyldigt uddannelsesbevis og bevis på at 

være autoriseret til at foretage transport.

http://www.dts.svineproduktion.dk
http://www.dts.svineproduktion.dk
mailto:cert%40balticcontrol.com?subject=
mailto:cert%40balticcontrol.com?subject=
http://www.q-s.de
http://www.dts.svineproduktion.dk
http://www.dts.svineproduktion.dk
http://www.dts.svineproduktion.dk
http://www.tjekvogn.dk
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4.2.12  Dyrene må maksimalt transporteres 8 timer.

Ved lange transporter over 8 timer gælder derudover

følgende krav:

4.2.13  Bilen skal være godkendt af myndighederne til lange 

transporter.

4.2.14  Bilen skal være forsynet med: frostsikret vandforsy-

ningsanlæg med synlig vandstandsmåler, mekanisk 

ventilationssystem og temperaturregistrering.

4.2.15  Der skal kunne fremvises logbog for udførte transpor-

ter.


