
 

Nyhedsbrev december 2022 
 
Krav om overdækning af døde grise 

på afhentningspladsen 
Kravene til indretning af afhentningspladsen 

suppleres pr. 1. januar 2023 med et 

branchekrav om overdækning. 

Foruden de allerede eksisterende krav, som 

minimumskrav samt afskærmning og Dakas 

krav til friske råvarer er det altså pr. 1. januar 

2023 også et krav at de døde dyr dækkes til. 

Vejledning til indretning af afhentningsplads 

for døde grise kan ses her: 

https://svineproduktion.dk/-/media/PDF/I-

stalden/Management/Afhentningsplads/Afhen

tningsplads_vejledning.ashx 

Hyppigere udslusning af gylle Pr. 1. 

januar 2023 bliver der formentligt indført et 

krav om hyppig udslusning af gylle fra 

danske svinestalde. Formålet med dette er 

at mindske metanudledningen fra gyllen i 

stalden. Forskning fra SEGES Innovation 

viser en mindre metanudledning fra gyllen 

med 45 %, ved en ugentlig udslusning, 

fremfor en månedlig udslusning.  
Følgende forventes til en kommende 

bekendtgørelse: 

I alle slagtesvinestalde skal der foretages 

udslusning mindst hver 7. dag og 

udslusningen skal dokumenteres med en 

logbog. 

Nye stalde, projekteret efter 1. januar 2023 

skal praktisere udslusning mindst hver 7. 

dag, samt i større stalde skal forventes et 

krav om automatisk udslusning med 

logningssystem. Dette gør sig gældende i 

drægtigheds, - farestalds, - samt 

smågrisestalde. Dog er der regler for, i 

hvilke perioder, en udslusning kan 

undtages, som følge af en lille 

gylleproduktion, hvilket særligt gælder i 

fare, - og smågrisestalde. 

Kontrollen af udslusningen vil ligge i 

kommunalt regi. 

 

 

Erfa grupper 
Efter en del efterspørgsel på Erfa grupper 

starter vi nye grupper op. Har du, en ansat, 

en kollega, eller en ven lyst til at være med 

i en Erfa gruppe så tag kontakt til Pernille 

på telefon 20537078. Vi sammensætter 

grupper ud fra dit/jeres ønsker og behov. 

PRRS Status 
Alle besætninger skal kende sin PRRS- status. 

Bekendtgørelsen er endnu ikke vedtaget, men 

det forventer vi sker så snart der er en ny 

regering. For at komme i gang, skal der 

udfyldes en aftale der hedder ”PRRS-aftale”. 

Den får man tilsendt til underskrift med 

nemID via Penneo. 

For at få gang i processen starter man med at 

kontakte SPF-Sund for at få en PRRS-status. 

Det kan man gøre ved, at man selv eller ens 

dyrlæge sender en mail 

til  sundhedsstyringen@lf.dk eller man går 

ind på landmand.dk og vælger ”Ansøg om 

PRRS-deklarering” 

 
 

Herefter udsender SPF-sund en Penneo-mail 

med PRRS-aftalen, og der er efterfølgende en 

frist på 14 dage til at underskrive. Derefter 

udløber den og den skal gensendes. 

Det er smart at starte med at få lavet aftalen, 

for så må laboratoriet sende 

blodprøvesvarende direkte ind i SPF-Sund’s 

database og dermed behøver dyrlægen ikke 

sende labsvaret videre, med ekstra arbejde og 

forsinkelse til følge. 
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Vi opfordrer kraftigt til at få gang i processen 

så hurtigt som muligt, så PRRS-status kan 

blive kendt hos flest mulige besætninger i en 

fart. 

 

Julelukket 
SvineXperten holder lukket fra og med den 

23. december til og med den 1. januar 2023. 

Skulle du få behov for hjælp i denne 

periode, kan du træffe os på vagttelefonen, 

ring til Mads på telefon 40607200 eller til 

Mogens på telefon 40884890. 

Julehilsen 
Med årets sidste nyhedsbrev vil vi gerne 

sige tak for samarbejdet i 2022 til alle vores 

kunder, kolleger og øvrige 

samarbejdspartnere. 

Vi ønsker en rigtig glædelig jul, samt et 

godt nytår og vi ser frem til et nyt år, med 

nye udfordringer og opgaver der skal løses.  

Julehilsen fra alle i SvineXperten. 

 

 


