Nyhedsbrev december 2019
SVINEPEST
Det er sagt før, men det kan ikke siges for
tit. ALLE forholdsregler skal tages og
overholdes, når det kommer til at undgå
at få svinepest ind i Danmark.
Der er senest konstateret udbrud af
Afrikansk Svinepest i Polen, kun 80 km.
Fra den polsk/tyske grænse, hvilket har
medført at zonerne i DANISH
Transportstandard er ændret, hele Polen
er nu sort zone, mens de tyske zoner, der
grænser op til Polen er blevet røde.
Husk derfor at tjekke alle transportbiler, før
de bakker til din rampe, er de obligatoriske
vask og desinfektioner overholdt ved
grænsen og karantænetider, ikke mindst?!
Brug APP’en ”Tjekvogn”, for at sikre vask
og karantænetider er overholdt.

TILSKUD TIL
SLAGTESVINESTALDE 2020
Af: Finn Bennedsgaard
- ansøgningsperiode: Bedste bud er
foråret 2020
Der er afsat 85 mio. kr. til nybyggeri af
slagtesvinestalde - ikke renovering.
Bedste bud er, at tilskudsordningen vil
ligne meget den, der var i 2016: I korte
træk betyder det:
➢ Tilskud til barmarksprojekt på 860
kr./stiplads - skal bl.a. indeholde
mandsskabsrum,
udleveringsfaciliteter,
foderopbevaring og
opbevaringskapacitet til gylle
➢ Tilskud til tilbygning på 740
kr./stiplads - skal kun indeholde
staldbyggeri og
opbevaringskapacitet til gylle
➢ Ingen krav om indhentning af
tilbud, da tilskudsordningen bygger
på standartpriser

➢ Tilskud er et fastbeløb pr. stiplads
og er uafhængig af de faktiske
omkostninger
➢ Miljøansøgning/godkendelse
➢ Lavere Miljø- og klimaaftryk
vægtes i prioritering
Derudover vil der sandsynligvis komme et
krav til modenhed af projektet, sidste
gang betød det, at der var krav om,
miljøgodkendelse, byggetilladelse og
finansieringstilsagn. De sidste to emner
kommer sandsynligvis ikke med igen, da
byggetilladelse vil være udløbet inden
tilsagnet er givet og finanstilsagnet var
pengeinstitut alligevel ikke bundet af.
Bedste bud vil derfor være, at der skal
indsendes en miljøgodkendelse sammen
med ansøgning om tilskud til
slagtesvinestalde.
Mindre bureaukrati
Tilskuddet er et fast beløb pr. enhed og er
uafhængig af den faktiske pris, som
investeringen kan realiseres til. Kort
fortalt skal du vide, hvad dit projekt vil
indeholde. Hvis du får tilsagn, kan dette
sandsynligvis holdes i live indtil udgangen
af 2021, måske 2022, hvor projektet skal
være gennemført og betalt.

HOT SPOT
Vores Hot Spot møde er flyttet til den 28.
januar 2020, så sæt kryds i kalenderen.

DET SKER I SVINEXPERTEN
Projekt Pattegriseliv 2,0 søsættes i
december. SvineXperten deltager med 10
besætninger, fordelt på to grupper. Målet
med projektet er at reducere
dødeligheden på pattegrise i farestalden.
Rent praktisk modtager de deltagende
rådgivningsbesøg, og udover det deltager
de farestaldsansvarlige i en staldskole.
Projektet afsluttes i juni 2020.

AFSKED
Vi har taget afsked med Henning Bang,
og Anders Espersen, som begge har
valgt nye udfordringer.

KONTROL
AF SVINEFLYTNINGER Fra uge 49
gennemfører Fødevarestyrelsen en
administrativ kontrol af sammenhængen
mellem registreret besætningsstørrelse
og Svineflytte-databasen.
Stemmer besætningsstørrelsen i CHR
overens med antallet af flyttede grise
registreret i Svineflytte-databasen? Det
undersøger Fødevarestyrelsen nu i en
såkaldt administrativ kontrol: Altså en
automatisk sammenligning af CHRregistret og Svineflytte-databasen.
Fødevarestyrelsen har siden sommeren
været i gang med en lignende kontrol af
slagtesvineproducenter og nu er turen
altså kommet til smågriseproducenter.
Hvis du falder ud i kontrollen, vil du
automatisk få et brev i e-boks, hvor der
står, hvad du skal gøre. Vær derfor
opmærksom på at tjekke din
virksomheds e-boks, hvor brevet bliver
sendt til.
Reagerer du ikke inden 14 dage, vil du
blive kontaktet af den lokale
veterinærenhed.
GODE RÅD TIL SMITTEBESKYTTELSE
Højt niveau af sundhed i og omkring
staldene er essentielt. Vi har samlet en
række gode råd til smitteforebyggelse.
Det er vigtigt at beskytte egen
besætning, men også dansk
svineproduktion, mod
sygdomsfremkaldende smitstoffer,
bakterier og vira. Det kan ikke alene
have store økonomiske konsekvenser
for dig og dine kollegaer men også store
samfundsøkonomiske konsekvenser.

”Dansk svineproduktion er kendt for et
højt sundhedsniveau. Det sikrer, at vi
kan sælge svinekød til det meste af
verdenen. Men for at kunne blive ved
med det, er det ekstremt vigtigt, at der
ikke kommer sygdomme ind i danske
svinebesætninger,” siger Christian Fink
Hansen, sektordirektør i SEGES
Svineproduktion.
Smittebeskyttelse består af række
forskellige tiltag. Vi har samlet nogle af
dem her:
LÅS DØRENE
Er din besætning SPF-godkendt, er det
et krav, at dørene til besætningen er
aflåst. Det skal nedsætte risikoen for, at
gæster ikke overholder regler om bl.a.
skift af tøj og håndvask. Nogle gæster,
for eksempel håndværkere, kender højst
sandsynligt ikke
smitteforebyggelsesreglerne og skal
lukkes ind i stalden og have reglerne at
vide. Men det sker også, at ubudne
gæster kommer ind i stalden med risiko
for sygdomme samt betinget fratagelse
af SPF-status til følge.
”Uanset om en gæst er ventet eller
ubuden, er det vigtigt, at de ikke kan gå
direkte ind i stalden. Derfor skal døren
til forrummet altid være låst – evt. med
en besked på døren om at ringe til dig
for at blive lukket ind,” siger Christian
Fink Hansen.
OVERHOLD KARANTÆNETIDER
Specielt for besøgende fra udlandet
gælder der brancheregler, som skal
overholdes af alle svinebesætninger, for
at undgå af sygdomme, som ikke findes
her i landet i forvejen. Der er 24 timers
karantæne fra ankomst til den danske
grænse.
Efter besøg i svinebesætninger i EU er
der 12 timers karantæne fra ankomst til
Danmark. Det gælder dog ikke efter

besøg i svinebesætninger i sorte zoner.
Her er der 24 timers karantæne som for
det øvrige udland. Hvis man har specielt
godt kendskab til de besøgende, og de
er professionelle, kan karantænekravet
nedsættes til at gælde fra den
udenlandske besætning er forladt.
OPBEVAR DØDE DYR KORREKT
Én ting er risikoen for at få smitte ind i
stalden. Men der er også en risiko for, at
bakterier og virus kommer ud af stalden
i forbindelse afhentning af døde dyr. For
både din og dine naboers skyld er det
derfor vigtigt at følge bekendtgørelsen
om opbevaring af døde dyr frem til
afhentning. Generelt gælder det om, at
vilde dyr ikke kan komme i kontakt med
de døde dyr, og at de døde dyr kan
afhentes uden risiko for din egen
besætning. DAKA har lavet en række
gode råd, hvor også regler om
opbevaring bliver forklaret. Find de seks
gode råd i nedenstående link.
https://svineproduktion.dk/viden/omgrisen/sundhed/forebyggelse/smittebesk
yttelse#opbevaring-af-doede-dyr
Landbrug og fødevarer

