SPF-Godkendelsesrapport
 Nyoprettelse
CHR-nr.:

 Karantænerum på selvstændig ejendom
Besætningsejer:

Besætningsadresse:

Postadresse:

Vej og nr.:

Vej og nr.:

Postnr./By:

Postnr./By:

 Om- eller tilbygning
Tlf.nr.
Mobilnr.
Staldtlf.nr.
Fax-nr.

SPF-SuS må sende post til mig på flg. mailadr.:
SuS-samdrift

1)

CHR-nr.

har SuS-samdrift med CHR-nr.

Besætningen skal tilføres svin fra blå besætning:  ja
 nej
Besætningen skal tilføres svin via Ejertransport:
 ja
 nej
Besætningen skal gå på friland / kan ikke overholde krav til fuglesikring:
Direkte udlevering til åben vogn:
 ja
 nej

Supplerende
2)
Statusoplysning

Antal søer: ________ stk

7-30 kg-grise på stald: __________ stk

 ja

 nej

30-100 kg-grise på stald: __________ stk

Efter godkendelsen indsættes dyr fra følgende CHR-nr.: _______________________________________
Status
med følgende sundhedsstatus: ______________________________ Indsættelsesdato: ______________
Smittebeskyttelse jf. gældende SPF-Sundhedsregler

 Ejendommen er tom og rengjort

Denne godkendelsesrapport skal være vedlagt en oversigtsskitse (A-4-format), hvor følgende punkter 2-9 er markeret
med det samme nr.
1. Afstand til nærmeste anden svinebesætning
2. Forrum
3. Modtagelse af svin

3)

5)

4. Udlevering af svin
 Direkte til SPF-vogn
(se bagside)

5. Levedyrsvogn

6)

7)

7. Indlevering af spåner

9. Udmugning

9)

 Hævet gulv i rent afsnit

 Støbt forhøjning mellem rent og urent afsnit

 Direkte
 Indleveringsrum

 K-rum

 K-rum på andet CHR-nr.: ________, Omklæd.4)
ningsflade
som er SPF-godkendt

 Pålæsningssluse (Godk. vedlagt)

 Sektionsvis udlevering

2

og  Udleveringsrum/-fold ____ m


Omklædningsflade

2

 Slagtedyrsvogn ____ m

8)

 Rør- Sækkevarer på:  rene paller, iflg. skriftlig aftale med leverandør
system
 andre paller

 SækkeK-rum

Sækkevarer på:  rene paller, iflg. skriftlig aftale med leverandør
 andre paller

 SækkeK-rum

 Rørsystem

 Fra SPF-SuS-godkendt spåneleverandør

 Nærlager  Fjernlager  Stationær transportør  Minilæsser eller lign. i rent afsnit

10)

Sundhedskontrol

Retning _________

 Godkendelse vedlagt

6. Indlevering af foder

8. Halmstrøelse

__________ m

11)

Antal SPF-dørskilte

12)

 Mekanisk  Gylle

 Dybstrøelse

 15-ugers-erklæring

 Sundhedsrådgivningsaftale

______ stk

Besætningsområdet er godkendt af undertegnede dyrlæge den ____/____-20____.
 Midlertidig godkendelse: Anvisninger / mangler er angivet på separat bilag.

 ja

 nej

Endelig godkendelse forventes den ____/____-20____. SPF-SuS skal have besked ved endelig godkendelse.
Endvidere har dyrlægen og Ejer gennemgået alle forhold i den praktiske gennemførelse af smittebeskyttelsen.

13)

Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger er rigtige:

_________________________________________________
Ejer

________________________________
Dyrlæge

_____ - ____
Praksisnr.

Forklaringer til Godkendelsesrapporten
og henvisning til noter på forsiden og SPF-Sundhedsreglerne (SR)
1) SuS-samdriftbesætninger (SR pkt. 2.3.3)
To - eller flere - besætninger, med samme sundhedsstatus, der drives og sundhedskontrolleres i
sammenhæng, og hvor der kan flyttes grise eller
gå personer mellem besætningerne, kan
godkendes og registreres som SuS-samdrift.
Hvis besætningerne ikke registreres med SuSsamdrift, betragtes de sundhedsmæssigt adskilt,
dvs. grise flyttes kun én vej og personale mv. har
12 timers karantæne, inden de vender tilbage til
den første besætning.
2) Supplerende Statusoplysninger (SR pkt.2.4)
Supplerende Statusoplysninger påføres en besætning i SPF-Systemet, da forholdet kan have betydning for købers accept af indkøb fra den
pågældende besætning.
3) Modtagelse af svin (SR pkt. 1.3)
Alle modtagefaciliteter, der kan benyttes og godkendes, skal afkrydses. Dvs. afkrydsning i 3 felter,
hvis der både kan modtages direkte, på Levedyrsvogn og via K-rum. SPF-Transportørerne kan
have udbytte af flere muligheder, når der
planlægges transport.
4) Karantænerum (SR Appendiks C)
Er der godkendt et K-rum, afkrydses dette. Ligger
K-rummet på et andet CHR-nr., vedlægges der
også skitse på indretning og placering af dette,
idet det skal opfylde SPF-smittebeskyttelseskravene.
5) Udlevering af svin (SR pkt. 1.4)
Alle faciliteter, der kan udleveres fra, skal
afkrydses. Dvs. 2 krydser, hvis udlevering enten
kan ske Direkte til SPF-vogn og på
Levedyrsvogn. Husk at Levedyrsvogn kan
anvendes til slagtedyr, men en slagtedyrsvogn
kan ikke anvendes til levedyr, der skal bevare
status.

6) Levedyrsvogn (SR pkt. A.3)
Modtages der svin, f. eks. avlsdyr på vogn, skal
den være godkendt som Levedyrsvogn. SPFTransportører må ikke aflæsse til andre typer af
vogne. Udleveres der grise fra besætningen (til
SPF-vogn
eller
ved
Ejertransport)
skal
Levedyrsvognen også benyttes.
Ved registrering af Levedyrsvogn registreres
vognen både som ind- og udleveringsmulighed.
7) og 8) Indlevering af foder og spåner (SR
pkt. 1.5)
Indleveres der varer på paller, er der flere muligheder for at få disse ind i besætningsområdet.
F.eks. er indretning af sækkekarantænerum en
mulighed, hvis sækkene leveres på nye og rene
paller.
9) Halmlager (SR pkt. 1.5.7)
Her godkendes både oplagring samt håndtering af
store mængder halmstrøelse (rundballer/bigballer).
10) Udmugning (SR pkt. 1.6)
Udmugning fra dybstrøelsestalde kan være problematisk. Her er det vigtigt, at arbejdsgangene
beskrives detaljeret og at der tages stilling til,
hvilke maskiner der benyttes og hvor de har været
inden udmugningen begynder.
11) Sundhedskontrol (SR punkt 3.2.1)
Kontrollen kan enten bekræftes på en 15. ugers
erklæring eller noteres på besøgsrapporten, hvis
sundhedskontroldyrlægen har meddelt SuS dette.
12) SPF-dørskilte (SR punkt 1.1.4)
Der skal være et skilt til hver af følgende døre:
forrum, ind- og udlevering af grise
13) Gennemgang af den praktiske smittebeskyttelse
Det er vigtigt, at alle forhold i smittebeskyttelsen
drøftes med alle, der arbejder i stalden.

Hvis der skal udleveres direkte til åben vogn
kræver det den Suppl. statusoplysning ”Direkte
udlevering til åben vogn” – se pkt. 2).
Hvis der anvendes pålæsningssluse, skal dette
beskrives på den særskilte godkendelsesformular.
En staldsektion kan anvendes til sektionsvis
udlevering, hvis den håndteres som et
udleveringsrum.

Godkendelsesrapporten inkl.
oversigtsskitse
sendes/faxes til SPF-Sundhedsstyringen
post@spfsus.dk
Fax nr. 33 39 48 71

