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DANISH Produktstandard 
Branchebestemt 
• Styret af markederne og branchen 

 
Omfang 
• Produktionen af danske grise 
• Siden 2007  
• Ca. 3.000 audits om året 
 

Mål 
• Sikre at alle dansk producerede grise lever 

op til den eksisterende lovgivning og 
branchens egne krav 

 
Akkreditering 
• Ordningen er akkrediteret efter EN45011 
• Audit – minimum hvert tredje år 

UK-kontrakt hvert år 
• Tredjeparts auditering – pt. Baltic Control 
• Som supplement laver myndighederne 

velfærdskontrol  



Nøgle områder 

• Omkring 160 krav inden for: 

 

• Sporbarhed 

• Foder 

• Sundhed og brug af medicin 

• Dyrevelfærd 

• Stalde og inventar 

• Management 

• Levering af grise 

Afvigelser I forhold til standarden kan  
medfører fratagelse af certifikat. 



Besøg 
 

Rapport + certifikat 

 eller 

 følgebrev 
 

Godkendt 
 

BC fastlægger 

dato for 

genbesøg  

inden 3 mdr 

Kan ikke godkendes:  
Mister godkendelse 

Aftager orienteres 

Godkendt 
 

Godkendt 
 

Genbesøg 
 

 

Producenten 

skal bestille 

nyt besøg  

+ Bod 

Genbesøg 
 

 

Aflyser 
 

Flow i DANISH-kontrollen 



DANISH- og UK i tal 

• I alt er der foretaget 3.028 DANISH- og UK-audits i 
2011 
 

• Siden 1. juli 2011 er der foretaget detaljeret 
registrering af afvigelserne indenfor: 

a) Syge/tilskadekomne dyr der ikke er sat i behandling/sygesti 

b) Der er ikke tilstrækkeligt med sygestier korrekt indrettet 

c) Der findes dyr, der skal aflives 

d) Kravene om egnede beskæftigelses- og rodematerialer 

overholdes ikke 

 



Top 6 afvigelser  
for dyrevelfærd 
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Afvigelsen over alle 
afvigelser 

Ca. 40 % har ikke tilstrækkelig orden i 
registreringen af behandlinger og præparater 

Fagmagasinet SVIN, marts 2013 



Kvantificering 

I 57 % af de besøg, hvor der blev fundet 
syge/tilskadekomne dyr, der skulle i sygesti, var 
der tale om én gris  
 
I perioden 1. juli til 31. dec. 2011 blev der i alt 
auditeret 2.858.872 grise fordelt på 1.391 CHR-
numre. Grise, der skulle i sygesti udgjorde heraf 
0,007 % 

 

I perioden 1. juli til 31. dec. 2011 blev der i alt 
auditeret 2.858.872 grise. Grise, der skulle aflives 
udgjorde heraf 0,005 % 

 



Dyrevlfærdsrapport 

• Status DANISH 
• VSP målsætninger 

 
• Ny udgave i 

august/september 
2013 

 



Kalibrering af kontrollen 

 
Udfordring! 

 



Halelængde 

• Hvornår er halen lang nok? 



Kalibrering af Baltic  

• 8 auditorer tilknyttet 

• Løbende auditering af DANAK af 
alle auditorer 

• Baltic overvåger løbende antallet 
og fordelingen af afvigelser blandt 
auditorerne 

• 5- 6 årlige kalibreringsmøder, 
herunder to, hvor VSP deltager 

 

VSP afholder dialogmøder med 
FVST 



Forberedelse og hjælp 



KO-kontaktpersoner 



Positiv tilgang… 
• Branche-beslutning 

– Krav fra markedet 

 

• Faglig stolthed 
– Producent 

– Konsulent 

– Dyrlæge 

http://youtu.be/l6dIscDKkUU  

”Andre tager det alvorligt, 
 gør du?” 

http://youtu.be/l6dIscDKkUU


Konklusion 

• DANISH-kontrollen er branche-bestemt 
 

• Løbende kalibrering 
– Samarbejde med myndighederne 

 

• En hjælp til at sikre en høj standard 

- og dermed den faglige stolthed! 



Mange tak for opmærksomheden! 


