Bilag 1
Oktober 2018
Kontrolpunkter, der findes i DANISH Produktstandard, og som ikke allerede er direkte indarbejdet i Dyrenes Beskyttelses kontrolskema

Gennemgang af staldanlæg
8.5
9.1

Undlades uordineret rutinemæssig tandslibning (sohold)?
Faster svinene mindst 5 timer inden afhentning (slagtesvinehold)?

Gennemgang af foderrum
2.0

Er foderet opbevaret og håndteret i henhold til
”Vejledning om god Produktionspraksis – en branchekode”?

2.1
Er al tilskuds- og færdigfoder indkøbt fra danske autoriserede
foderstofvirksomheder/ QS-godkendte foderstofvirksomheder?
2.3.3
2.3.4
2.3.1
2.3.2
2.4
2.5
2.6

Undlades der foder med animalsk fedt?
Undlades blodplasma eller blodprodukter i svinefoderet?
Er der kød- og benmel/ kødbiprodukter i svinefoderet?
Er der katte- og hundefoder med kød- og benmel i besætningsområdet?
Fodres der med storkøkkenaffald o. lign. af animalsk oprindelse?
Findes der foder med antibiotiske vækstfremmere?
Findes der sprøjtemidler og kemikalier sammen med foder?

Sundhed og medicinanvendelse
3.9
3.11.2
3.17
9.6
9.6.1
9.6.3

Fremgår de anvendte kanylers batchnumre af DMRI´s liste?
Bliver brugte kanyler deponeret korrekt?
Er producenten i besiddelse af sprøjter som med sikkerhed
kan dosere ned til 0,1 ml. (sohold)?
Er producenten bekendt med branchens regler for
tilbageholdelsestider for tetracykliner?
Bliver der anvendt Marbocyl eller Baytril i besætningen?
Undlades brug af Cephalosporiner i besætningen?

Alarmanlæg
5.9
5.9.1
5.10

Er der et funktionelt alarmanlæg?
Registreres afprøvning af alarm ugentligt?
Findes der et egnet reservesystem til ventilation?

Leverandører/Aftagere af grise
1.1.3
1.4
1.6

Er alle leverandører godkendt til produktion af Danish-grise?
Er tatoveringshammeren ren og intakt?
Overholdes krav om ingen flytninger af svin fra en samlestald til besætningen
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Management
3.8
3.4
9.5.1
9.5.2
3.1
3.5
8.15
8.3

Kender producenten og medarbejdere alle forholdsregler, når en kanyle knækker
og ikke kan fjernes fra et dyr?
Forebygges angreb af skadedyr og insekter?
Opbevares døde dyr korrekt?
Bliver aflivede/selvdøde dyr bortskaffet af DAKA fra adressen?
Sikres det, at besøgende overholder gældende besøgsregler?
Er besætningens aktuelle salmonellaniveau kendt?
Er spagnum anvendt til strøelse varmebehandlet eller SPF-SuS-godkendt?
Er alle mærkefarver FDA-godkendte?

DANISH Transportstandard
1.1.5
1.1.8
1.1.6
1.1.7

Anvendes der udelukkende DANISH-godkendte transportører/eksportører eller omsættere?
Hvis nej: Kan der fremvises godkendte vaskecertifikater eller transportdokumenter?
Anvendes der udelukkende QS-godkendte transportører/eksportører?
Sikres det, at alle biler overholder 48 timers karantæne, hvis der har været kørt i
udlandet før flytning af dyr til levebrug mellem besætninger i Danmark?
Sikres det, at alle biler overholder 48 timers karantæne, hvis der inden for 7 dage
før ankomst til besætning er kørt i særlige risikoområder?

10
10.0.1
10.0.3

Transporteres egne dyr i egne biler? Hvis ja:
Hvis der læsses dyr på audittidspunktet, er dyrene så transportegnede?
Anvendes der DANISH-godkendte samlesteder?

10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3

Transporteres egne grise i egne biler til udlandet? Hvis ja:
Kan der fremvises godkendte vaskecertifikater?
Holder bilen 48 timers karantæne før ankomst til dansk besætning, hvis der skal
flyttes dyr til levebrug mellem besætninger i Danmark?
Holder bilen 48 timers karantæne, hvis den har kørt i særlige risikoområder i udlandet?

10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3

Transporteres egne dyr i egne biler over en afstand på mere end 50 km? Hvis ja:
Kan der fremvises gyldige transportdokumenter?
Føres der optegnelser over vask og desinfektion af bilen?
Kan der fremvises gyldigt uddannelsesbevis, og er ejeren/føreren af bilen autoriseret til transport?

10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3

Transporteres egne dyr i egne biler mere end 8 timer? Hvis ja:
Er bilen godkendt til lange transporter?
Er bilen korrekt indrettet?
Kan der fremvises logbog for udførte transporter?

