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Krav til mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse"
Kravene til mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" er koncentreret omkring dyrenes velfærd i
produktion, transport og ophold på slagteriet og kan skitseres i 5 punkter:
1. Dyrene skal altid have frihed til at kunne bevæge sig frit og have mulighed for at udvise normal
adfærd
2. Dyrene må ikke lide overlast fysisk eller psykisk
3. Dyrene må ikke sulte, men skal have fri adgang til naturlige fodermidler og vand, således at de
kan opretholde god sundhed og vigør
4. Dyrene må ikke udsættes for unødig smitte eller lide anden overlast
5. Dyrene må ikke på nogen måde skræmmes eller unødigt stresses
Udvikling
Specifikation, og dermed de regler og krav, der er til primærproducenterne, er i løbende udvikling.
Denne udvikling skal sikre, at specifikationen til enhver tid er i overensstemmelse med høj
dyrevelfærd.
Når der vedtages nye regler, skal der sikres passende overgangstider for allerede godkendte
producenter, så producenterne får mulighed for at udvikle produktionen i overensstemmelse med de
nye krav, og at nye regler ikke indføres med det resultat, at der bliver en konkurrenceforvridning
mellem producenter.
Dyrenes Beskyttelse har nedsat Regeludvalg, hvor primærproducenter og distributionsvirksomheder
under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" er repræsenteret. Regeludvalgene udarbejder
forslag til ændringer i specifikationen. Dyrenes Beskyttelse vedtager ændringer i specifikationen.
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DB kontrol
Som følge af myndighedskrav har Dyrenes Beskyttelse oprettet en selvstændig kontrolenhed, DB
Kontrol. Til at følge DB Kontrols arbejde er nedsat en kontrolkomité. Kontrolkomitéen skal sikre DB
Kontrols uvildighed og interessenternes tilfredshed med DB Kontrol.
Kontrolkomitéen består af et repræsentativt antal medlemmer udpeget af DB-Kontrol efter indstilling,
heraf som minimum fra:








Dyrenes Beskyttelse: 1 person
DB Kontrol: 2 personer
Producenter omfattet af DB Kontrol: 2 personer
Slagterier/distributører: 1 person
Økologisk Landsforening: 1 person
Forbrugerrådet: 1 person
Detailhandel: 1 person

Kontrolbesøg
DB Kontrol er ansvarlig for at der gennemføres kontrolbesøg hos de primærproducenter, der har et
ønske om at blive - eller allerede er - certificerede til brug af mærket "Anbefalet af Dyrenes
Beskyttelse".
Kontrolbesøget foretages af kontrollører tilknyttet DB Kontrol, og opgaven kan være udliciteret til en
ekstern partner som f.eks. Baltic Control Certification. Kontrollørerne foretager kontrolbesøg hos hver
primærproducent mindst én gang pr. kalenderår. Kontrolbesøget kan foregå som et anmeldt eller
uanmeldt besøg. Primærproducenten vil normalt blive adviseret med kort varsel af kontrolløren for at
sikre, at den besætningsansvarlige er til stede.
Ved kontrolbesøget gennemgår kontrolløren produktionen og kontrollerer egenkontrolprogrammet.
Kontrolgebyr
Til dækning af udgifter i forbindelse med godkendelses- og kontrolbesøg opkræves der et
kontrolgebyr. Kontrolgebyret opkræves også, selv om godkendelsesbesøget skulle resultere i, at
besætningen ikke godkendes.
Se under afsnittet Kontrol & gebyrer på: https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/bliv-producent.
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Mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse"

Forekomsten af logoet på svinekødsprodukter giver forbrugeren en garanti for, at kødet stammer fra
dyr produceret under kravene i denne specifikation.
Garanti- og certificeringsmærket skal anvendes på alle færdigvarer, der ønskes forhandlet under
mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse".
Garanti- og certificeringsmærket må kun anvendes på produkter, der har oprindelse fra dyr produceret
under specifikationen.
Producenter og distributionsvirksomheder, der ikke er omfattet af en godkendt specifikation, må ikke
anvende garanti- og certificeringsmærket. Se Betingelser for brug af garanti- og certificeringsmærket
”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” som findes i afsnittet med mærkekrav på:
https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/bliv-producent.
Baggrund
Udgangspunktet er at producere sunde kvalitetsprodukter under kontrollerede former, hvor der i
produktionsprocesserne er udvist ansvarlighed m.h.t. såvel dyrevelfærd som miljø.
Der stilles store krav til:





Dyrenes velfærd
Dyrenes sundhed og fodring
Miljømæssige hensyn
Produkternes sundhed, sikkerhed og kvalitet

Det er dokumenteret:




At tilvækst og foderudnyttelse forbedres, når dyrene får mere plads
At sundheden forbedres, når dyrene får mere frisk luft
At dyrenes tilvækst og foderudnyttelse forbedres, når dyrene er mindre syge
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Krav for svineproduktion omfattet af mærket "Anbefalet af Dyrenes
Beskyttelse"
Primærproducenten
§1 Specifikationen
Dyrenes Beskyttelse er ansvarlig for specifikationen. Producenten er ansvarlig for at overholde denne
specifikation med mærkekrav for svin.
§2 Oprindelse
§2, stk. 1 Krav til oprindelse
Såvel smågrise- som slagtesvineproducenten skal være godkendt under mærket "Anbefalet af Dyrenes
Beskyttelse". Der må ikke importeres levende grise fra udlandet. Der skal foreligge dokumentation for
oprindelsen af indkøbte grise.
Gyltene skal befinde sig i besætningen senest 1 måned før faring.
§3 Sohold m.v.
§3, stk. 1 Faring
Alle smågrise skal være født i hytter på friland. Søer og gylte skal flyttes til faringsområdet senest 5
dage inden forventet faring. Der skal tilbydes individuelle farehytter, fælles hytter eller telte med
individuelle rum - og for alle halm til redebygning. Det strøede liggeareal skal være minimum 3,8 m² pr.
so. Faringsområdet skal være minimum 300 m² pr. so.
Alle dyr skal kunne ligge i skygge på faremarken i sommermånederne. Skyggen kan tilbydes ved
levende bevoksning eller andet. Hytter, hvor der kan skabes høj luftgennemstrømning ved at tilbyde
ekstra åbning af mindst samme størrelse som dyrenes indgang i hytte, kan opfylde kravet. Hvis skygge
skabes ved levende bevoksning, skal beplantningen være etableret første plantesæson, efter bedriften
lægges ind under aftalen.
§3, stk. 2 Ammesøer
Der må laves/benyttes ammesøer under følgende forudsætninger:
Ammesøerne (både mellemso og ammeso) skal have mindst 10 m2, heraf minimum 6,2 m2 udeareal,
uanset hyttetype.


Antal m2 beregnes på indvendige mål.

Der må benyttes ammesogård, hvis nedenstående regler er overholdt:




Ammesogården skal være uden bund.
Den nederste del af siderne på ammesogården kan være lukket (maks. 60 cm). Den øverste del
skal være åben, så luftcirkulation sikres.
Soen må højest være begrænset i ammesogården i 4 dage.

Brugen af ammesøer skal fremgå af logbog.
Brug af ammesøer under mærket gælder foreløbig til år 2020.
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§3, stk. 3 Fravænning
Pattegrise skal i gennemsnit være 35 dage og minimum 30 dage gamle ved fravænning. Økologiske
pattegrise skal dog i gennemsnit være 49 dage gamle, og minimum 40 dage (EU-krav), når de
fravænnes.
Pattegrise på faremarken skal fra de er 21 dage gamle have adgang til et egnet suppleringsfoder, og
det må gerne være adgang til soens foder.
§3, stk. 4 Halekupering
Halekupering er ikke tilladt.
Ved massive problemer med halebid i besætningen skal der i samarbejde med besætningsdyrlægen
udarbejdes en handlingsplan med beskrivelse af konkrete forebyggende tiltag i besætningen for at løse
problemerne med halebid. Kopi af handlingsplanen skal indsendes til DB-kontrol. Tidsbegrænset
halekupering i op til 60 dage accepteres, hvis behandlingen ordineres af en dyrlæge. Perioden med
halekupering noteres i logbogen, og den skriftlige dyrlæge-erklæring forevises ved kontrolbesøg.
§3, stk. 5 Kastration
Senest fra 1. juli 2018 skal kastration af hangrise foregå med lokalbedøvelse inden for grisens første
leveuge. Udføres lokalbedøvelsen af den besætningsansvarlige og/eller ansatte i besætningen skal
disse have gennemført et FVST godkendt kursus i lokalbedøvelse af pattegrise.
§3, stk. 6 Opstaldning af voksne dyr
Drægtige søer, gylte og orner skal holdes på friland eller i løsdrift.
Total-arealet pr. so skal være minimum
Total-arealet pr. gylt skal være minimum
Total-arealet pr. orne skal være minimum

2,8 m²
1,9 m²
6,0 m²

Det strøede liggeareal pr. so skal være minimum
Det strøede liggeareal pr. gylt skal være minimum
Det strøede liggeareal pr. orne skal være minimum
Det strøede liggeareal pr. orne skal være minimum
(når de opstaldes sammen med søer)

1,25 m²
0,95 m²
3,0 m²
2,0 m²

Søer og gylte skal have fri adgang til udeareal.
Udearealet pr. so skal være minimum
Udearealet pr. gylt skal være minimum

1,1 m²
0,75 m²

Udearealet skal dog altid have et areal på mindst

20 m².

§3, stk. 7 Krav til løbeafdeling
Indendørs løbning accepteres. Søerne må holdes på stald uden adgang til udearealer i højest 7 dage i
den forbindelse.

Version 18 af 6. marts 2019

7

Stier til opstaldning af søer enkeltvis i løbeafdelingen skal have et areal på mindst 4 m² og et strøet
areal på mindst 2 m².
Det er tilladt at benytte løbebokse.
§4 Fravænnede grise og slagtesvin
§4, stk. 1 Krav til opstaldning af slagtesvin
Slagtesvin kan opstaldes i strøede stier med adgang til udearealer. Følgende arealkrav skal overholdes:
Gennemsnitsvægt
Totalareal pr. gris
Strøet hvileareal pr. gris
Udeareal pr. grisb
kg
m²
m²
m²
a
< 25
0,40
0,18
0,17
25 - 35
0,52
0,24
0,22
35 - 45
0,60
0,28
0,25
45 - 55
0,72
0,33
0,30
55 - 65
0,82
0,38
0,34
65 - 75
0,90
0,41
0,38
75 - 85
1,00
0,46
0,42
85 - 95
1,10
0,50
0,46
95 - 110
1,20
0,55
0,50
> 110
1,30
0,60
0,54
a
) I perioden efter fravænning kan det strøede hvileareal tilpasses grisenes størrelse for at skabe det
ideelle miljø for grise. Dog min. 0,18 m2 pr. gris ved 25 kg.
b
) Udearealet skal dog altid minimum have et areal på 20 m². Smågrise op til 40 kg minimum 10 m².
Hvor fravænnede grise og slagtesvin holdes i hytter på marken, skal arealkravene i ’Lov om udendørs
hold af svin’ overholdes.
Grisene skal opstaldes i grupper af samme alder, størrelse og vægt. Det tilstræbes, at der ikke sker
sammenblanding af grise efter fravænning. Som dokumentation på dette skal der foreligge en
beskrivelse af flowet af grise i systemet.
§4, stk. 2 Krav til indeareal
Der skal være overensstemmelse mellem antal godkendte stipladser og antal leverede grise.
Spaltegulv tillades ikke i dyrenes hvileareal. Maksimalt 50 % af det ikke-strøede totalareal må være
med spalter.
Hvilearealet skal altid være velstrøet, tørt og trækfrit.
Der skal være tilstrækkeligt med lys og frisk luft i staldene.
Staldene skal være naturligt ventilerede – dog med undtagelse af løbeafdelingen, der kan være
mekanisk ventileret.
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§5 Udearealer
§5, stk. 1 Krav til udeareal
Udearealerne skal være indrettet, så de tilgodeser dyrenes krav om frisk luft. Kravet om udearealer
kan kortvarigt (maks. 3 dage) fraviges i forbindelse med udlevering af grise til slagtning.
Udearealet kan være overdækket med et halvtag. En evt. overdækning skal opfylde 45°-reglen.
Udearealet skal være med fast gulv, godkendt membran eller lignende, så næringsstoffer kan
opsamles. Derudover kan udearealet være med dybstrøelse eller stråflow.
Mindst 50 % af udearealet skal være fast gulv, og til fast gulv medregnes drænet gulv, såfremt
drænåbningerne højst udgør 10 % af det drænede gulv. Det er tilladt at have op til 50 % spalter i
udearealet for at kunne opsamle regnvand og gødning, som grisene typisk afsætter på udearealet.
Det er i perioden 1. oktober - 1. maj tilladt at anvende gardiner foran udearealerne på betingelse af, at
de kun benyttes i dårligt vejr - dvs. nedbør og/eller blæst. Gardinerne skal være elektronisk styret og
kunne udskrive en elektronisk logbog over brugen.
Der arbejdes på sigt henimod, at grisenes udeareal giver mere plads ude end inde, er med meget halm
og med meget begrænset brug af spalter.
§5, stk. 2 Krav til udendørsfolde
Der skal sikres en god og effektiv hegning, således at forbipasserende ikke kan komme ind i foldene
eller fodre dyrene.
Alle svin over 20 kg skal have adgang til et sølehul eller overbrusning, når den gennemsnitlige
dagstemperatur overstiger 15° C.
§5, stk. 3 Udsyn fra udearealer
Stalde der etableres eller ombygges efter 1. januar 2018 skal overholde følgende krav:
Grisene skal sikres frit udsyn fra udearealerne, forværket må højst være lukket i en højde af 60 cm, og
der skal mindst være 10 meter mellem bygninger.
§6 Management
§6, stk. 1 Krav til management
Fiksering af grisene eller opstaldning i bokse er ikke tilladt, undtagen meget kortvarigt i forbindelse
med sygdom, behandling, inseminering eller identifikation af et dyr.
Alle grisene skal tilses dagligt.
Søer skal kunne identificeres ved øremærker.
Alt inventar og fodringsanlæg m.m. skal holdes rent og inspiceres jævnligt.
Alt personale skal være velinstrueret.
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Der skal være en funktionsdygtig boltpistol på ejendommen, således at bedøvelse i forbindelse med en
aflivning kan foretages hurtigt og korrekt. De personer, der gennemfører aflivninger i besætningen,
skal være instrueret i både at bruge boltpistolen korrekt og i efterfølgende at afbløde grisen.
§7 Foder og vand
§7, stk. 1 Krav til foder og vand
Foderet skal være af god kvalitet, og der skal fodres dagligt efter normer svarende til grisenes behov.
Fiskemel og lignende må ikke anvendes til slagtesvin efter en vægt på 40 kg.
Kun deklarerede fodermidler kan godkendes.
Alle svin skal tildeles grovfoder af god kvalitet som en del af foderrationen, for at de kan føle sig
mætte. Halm accepteres ikke som grovfoder til søer, dog accepteres frøgræshalm.
Grisene skal have fri adgang til frisk og rent drikkevand.
§8 Sygdoms- og sundhedskontrol
§8, stk. 1 Krav til sygdomskontrol
Der skal tages hånd om syge grise.
Besætningen skal have en sundhedsrådgivningsaftale, og slagteriet skal stille bedriftens registrerede
slagtedata og sygdomsbemærkninger til rådighed for landmanden, som skal anvende dem i forbindelse
med sin rådgivningsaftale.
Dyrlægen skal i øvrigt gennemføre et årligt besætningsbesøg, hvor hele besætningen gennemgås (Der
må maksimalt være 12 måneder mellem hvert to sådanne dyrlægebesøg).
Krav til indgivelse af lægemidler:
Hvis producenten eller den person, der foretager evt. efterbehandling af syge dyr, ikke er
fuldtidsbeskæftiget inden for husdyrproduktion eller har mindst 6 mdrs. praktisk erfaring med
husdyrhold (herunder indgivelse af lægemidler), skal vedkommende have deltaget i et af
Fødevarestyrelsen godkendt medicinhåndteringskursus.
Medicin må ikke gives forebyggende.
Ved brug af såvel receptpligtig som håndkøbsmedicin skal behandlede dyr tilbageholdes to gange så
længe som lovbefalet.
Hvis en evt. brancheaftale er mere restriktiv end princippet om dobbelt tilbageholdelsestid, følges
brancheaftalens regler.
Der skal føres journal over al anvendelse af medicin. Journalen skal opfylde kravene til
medicinregistrering, jf. bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftale.
Den ansvarlige for besætningen skal have modtaget instruktion i injektionsteknik.
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§8, stk. 2 Krav til sygestier
Der skal være et passende antal sygestier til rådighed. Ingen sygesti må være under 3,5 m2. Hvis der i
sygestien er adgang til flere klimazoner, kræves der ikke adgang til udearealer. Der kan etableres en
anden klimazone i stien ved at overdække en del af stiarealet eller ved dybstrøelse.
§9 Drift
§9, stk. 1 Krav til parallelproduktion
Al svineproduktion på ejendommen skal opdrættes i overensstemmelse med specifikationen.
§9, stk. 2 Egenkontrol
Producenten er ansvarlig for, at specifikationen efterleves i primærproduktionen, og at egenkontrollen
udføres i overensstemmelse med specifikationen og det gældende egenkontrolprogram (Se afsnittet:
Ramme for egenkontrolprogram i svineproduktion omfattet af mærket "Anbefalet af Dyrenes
Beskyttelse").
§9, stk. 3 Klager
Producenten er forpligtet til at notere evt. klager over produktion omfattet af mærket "Anbefalet af
Dyrenes Beskyttelse".
§10 Transport
Der skal opbevares en gyldig transporterklæring på ejendommen.
§10, stk. 1 Krav til transport
Der skal forefindes egnede udleveringsfaciliteter på ejendommen.
Elektrisk drivstav og lignende må ikke anvendes.
Svin fra forskellige stier må ikke sammenblandes i udleveringsstalde eller -vogne, med mindre dette
sker umiddelbart før pålæsning på transportvognen.
Transport skal ske direkte til slagtning. Opsamling fra flere besætninger undervejs er dog tilladt.
Transporttiden må ikke overstige 8 timer.
Transportvognen skal have luftaffjedring og være forsynet med lift eller en læsserampe, ligesom gulvet
skal have isolerende, støjdæmpende og skridsikre egenskaber.
Smågrise må højst transporteres 4 timer fra sælger til køber.
§11 Slagtning
Slagtning skal foregå så skånsomt som muligt, og altid med forudgående bedøvelse.
Grisene skal på slagteriet opstaldes i de grupper, hvori de er transporteret.
Grisene skal slagtes samme dag, som de er leveret.
Alle slagtesvin og søer fra besætningen skal slagtes i Danmark.
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Ramme for egenkontrolprogram i svineproduktion omfattet af mærket
"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse"
Rammeegenkontrolprogrammet er en overordnet beskrivelse af egenkontrollen hos
primærproducenten. Erklæringerne bilag 2-4 eller tilsvarende dokumentation, der sikrer kravene i
erklæringerne opfyldes, kan anvendes i egenkontrollen.
Ansvarlig for egenkontrollen er den driftsansvarlige.
Følgende dokumenter sikrer, kravene i specifikationen "Mærkekrav - svin" er overholdt:










CHR-besætningslister
Logbog med registrering af besætningshændelser
Markplaner (ved udegående dyr)
Indlægs- og følgesedler for foderindkøb
Staldoversigt med mål og arealer (indvendige mål)
Dyrlægerapporter og journaler
Tilbageholdelsessedler
Fakturaer fra foderindkøb og dyrlæge
Erklæringer (bilag 2-4) eller tilsvarende dokumentation

Dokumentationen opbevares i to år.
Nedenstående afsnit refererer til afsnit under Krav til svineproduktion omfattet af mærket "Anbefalet
af Dyrenes Beskyttelse".
Ad §2 Oprindelse
Ad §2, stk. 1 Krav til oprindelse
Kontrolparameter:


Sikre at indkøbte smågrise kommer fra leverandør, hvis produktion er omfattet af mærket
"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse".

Dokumentation:


Erklæring for indkøb af grise og fakturaer. Dokumentationen gemmes i to år.

Ad §3 Sohold m.v. og §4 Fravænnede grise og slagtesvin
Kontrolparameter:


Arealkrav til stalde og på marker skal overholdes.

Dokumentation:


Markplaner og oversigt over alle stalde og bokse med angivelse af mål og arealer samt logbog.
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Ad §7 Foder og vand
Ad §7, stk. 1 Krav til foder og vand
Kontrolparameter:



Foder kontrolleres ved daglig håndtering.
Indlægs- og følgesedler kontrolleres ved modtagelse af foderleverancer.

Dokumentation:


Følgesedler, indlægssedler og fakturaer skal opbevares i to år.

Ad §8 Sygdoms- og sundhedskontrol
Ad §8, stk. 1 Krav til sygdomskontrol
Der skal føres journal over al anvendelse af veterinærmedicin samt enhver anden anvendelse af
sygdomsbekæmpende midler. Journalen skal opfylde kravene for en sundhedsrådgivningsaftale. Af
journalen skal fremgå følgende:








Behandlede dyr eller grupper af dyr.
Diagnose
Navn og mængde af anvendt præparat
Hvordan lægemidlet er indgivet
Dato for tildeling (indledning og afslutning)
Lovbefalet tilbageholdelsesfrist
Hvem der har udført behandlingen

Kontrolparameter:


Brug af veterinærmedicin og tilbageholdelsestider registres på enkeltdyrs-niveau eller grupper
af dyr.

Dokumentation:




Tilbageholdelsessedler (Dokumentationen opbevares i to år).
Dyrlægeregninger og -rapporter, sundhedsrådgivningsaftale (Dokumentationen opbevares i to
år).
Journal over anvendelse af veterinærmedicin (Dokumentationen opbevares i to år).

Ad §10 Transport
Ad §10, stk. 1 Krav til transport
Kontrolparameter:


Dyr transporteres kun af transportører, der har underskrevet en transporterklæring.

Dokumentation:


Gyldig transporterklæring (evt. erklæring fra slagteri/distributør, hvis det er dem, der er
ansvarlige for transporten).
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Bilag 1. Vejledning for definition af udeareal

Stald med lukket langside:

Forværk

Udeareal

Indeareal

Indeareal

Delvis overdækket udeareal

Til denne staldtype kræves et separat udeareal. Udearealet kan overdækkes med et halvtag. En evt.
overdækning skal kunne overholde 45° reglen (se nedenstående tegning for definition af 45° reglen).

Stald med åben langside:

B
Underkant tag

Forværk
A

Udeareal

C

D

Indeareal

Forværk
Denne staldtype
er så åben, at den yderste del af stien kan regnes som et overdækket udeareal. Af
ovenstående tegningUdeareal
fremgår det, hvordan Indeareal
man ved hjælp af 45° reglen beregner hvad der er
udeareal. I praksis vil det svare til, at man måler højden fra jord til underkant af tag (A-B). Er den f.eks.
3½ m, kan ligeledes
3½ m indCi stalden (A-C)Dregnes som udeareal.
A
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Bilag 2. Salgserklæring - svin
vedrørende salg af svin omfattet af mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse".

Sælger:

Navn:

_____________________________________________________________

Adresse:

_____________________________________________________________

CHR-nummer: _________________
Køber:

Navn:

_____________________________________________________________

Adresse:

_____________________________________________________________

CHR-nummer: _________________

Undertegnede sælger af smågrise erklærer hermed på ’tro og love’, at de smågrise, der sælges til
ovenstående køber, kommer fra undertegnedes besætning, der er certificeret til anvendelse af
mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse", samt at grisene højst transporteres 4 timer fra sælger til
køber.

Dato

__________________________________________
Underskrift, Sælger

Erklæringen kan erstattes af en samhandelsaftale eller lignende, hvoraf ovenstående betingelser
fremgår.
Denne erklæring er gyldig i 15 måneder. Erklæringen skal opbevares i 2 år efter gyldighedsperiodens
udløb og forevises på forlangende til DB Kontrol. Sælger skal opbevare en kopi af erklæringen.
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NB! Friland A/S’ producenter skal benytte erklæringer fra Friland

Bilag 3. Erklæring til slagteri - svin
vedrørende levering af svin til slagtning under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse".
Denne erklæring skal ledsage grisene under transport til slagteri og afleveres til modtagekontrollen på
slagteriet.
Leverandør: Navn:

_____________________________________________

Adresse:

_____________________________________________

CHR-nummer: ________________

Leverandør nummer:

___________

Er besætningen under offentligt tilsyn for salmonella (sæt kryds): Nej_____ Ja_____
Undertegnede leverandør erklærer hermed, at grisene er produceret i overensstemmelse med
specifikationen for mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" og er leveret fra min besætning.

_________________________________________________
Underskrift, Sælger

Dato

Udfyldes af transportør:
Er leveret fra dennes besætning kl.:______ den _______ _____________________
(dato)

Vognens reg. nr. ________________

(Underskrift)

Anhænger reg. nr. ________________

Forbeholdt slagteriets modtagekontrol:
Afleveringstidspunkt kl.______ Transporttid_______
Ovenstående dyr er modtaget og gældende vilkår for transport af svin omfattet af mærket ”Anbefalet
af Dyrenes Beskyttelse” er fulgt:_______
Undertegnede erklærer hermed for kontrol af ovenstående.

Dato:_______
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Bilag 4. Transporterklæring
Transport af dyr til slagteri omfattet af mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse".
Erklæringen omfatter dyr, der transporteres fra:

Navn (producent): ___________________________________________
Adresse:

___________________________________________________

CHR-nummer:

___________

Leverandørnummer: _____________

Undertegnede transportansvarlige erklærer hermed, at dyr fra ovennævnte producent vil blive
transporteret under overholdelse af følgende krav:
1. Transportvej og transporttid
a. Dyr transporteres direkte fra producent til slagteri uden aflæsning undervejs
b. Transporttiden overstiger ikke otte timer. Såfremt der ikke findes slagtefaciliteter for
svin, som kan nås inden for 8 timer (f.eks. fra Bornholm), kan længere transporttid dog
tillades, såfremt svinene bringes til nærmeste godkendte slagtefacilitet
2. Håndtering
a. Dyrene skal transporteres løse (dvs. ikke bundne)
b. Der anvendes ikke elektriske drivstave
3. Transportvognen
a. Der anvendes en transportvogn:
i. der er forsynet med lift eller læsserampe og har fuld luftaffjedring på alle aksler
ii. hvor gulvet har gummibelægning eller en lignende belægning med samme
isolerende, støjdæmpende og skridsikre egenskaber
b. Dyr transporteres ikke i containere
Navn (transportansvarlig): ______________________________________________________________
Adresse:

_________________________________________________________________

Undertegnede transportansvarlige indestår for, at ovenstående krav overholdes ved transport af dyr til
slagtning omfattet af mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" fra ovenstående producent.

Dato

Underskrift, Transportansvarlig

Denne erklæring er gyldig i 5 år, opbevares i gyldighedsperioden af producenten og vises på
forlangende til DB Kontrol. Den transportansvarlige opbevarer en kopi af erklæringen.
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