10. november 2020

Midlertidig ændring i SPF-kontrollen i Nordjylland pga. COVID-19
Som følge af, at regeringen opfordrer kraftigt til, at man kun kører ind og ud af Hjørring, Frederikshavn,
Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner ved uopsætteligt ærinde eller
som en del af en samfundskritisk funktion, har SEGES Svineproduktion taget forholdsregler for at
imødekomme det. Samlet set vurderer vi, at vi kan tillade at kontrollen med SPF-besætninger kan
nedsættes for en kortere periode uden, at det skal påvirke besætningerne status.
Det betyder at for besætninger, der ligger i disse kommuner, indtil videre gælder:
Besætninger med rød SPF-status
- Intervallet mellem sundhedskontrolbesøg forlænges fra 6 til 8 uger. Derved nedsættes antallet af
besøg og dermed kontakter uden at SPF- status påvirkes.
o Sundhedskontrollen vil planlægge, så der i videst muligt omfang går 8 uger mellem
besøg. Det kan betyde, at der ikke opnås de krævede 12 besøg i 2020, hvilket der gives
dispensation for.
o Intervalforlængelsen vil ikke have betydning for status. Dvs. der indføres ikke betinget
status for manglende rød kontrol.
o Når besætningen nærmer sig 6 uger siden sidste sundhedskontrol fremsendes tro- og
loveerklæring vedr. kliniske tegn på sygdom, som besætningsejer underskriver og
returnerer til Sundhedskontrollen.
o Det forlængede interval påføres sundhedsdeklarationen, dog med bemærkning om at det
ikke påvirker status.
Besætninger med blå SPF-status:
- Intervallet mellem sundhedskontrol forlænges fra maksimalt 15 til maksimalt 17 uger. Derved
nedsættes antallet af besøg og dermed kontakter uden at SPF-status påvirkes.
o Intervalforlængelsen vil ikke have betydning for status. Dvs. der indføres ikke betinget
status af denne grund.
Frigivelse af dyr i karantænerum
- Karantænerum med dyr fra Røde SPF-besætninger frigives således til både Røde og Blå SPF:
▪ Dyr fra karantænerum frigives alene på baggrund af om der er betinget status i
leverandørbesætningen eller ej. Hvis der ikke er betinget status, så vil dyr, på
anmodning fra ejer, kunne blive frigivet på 10-ugers-dagen til køberbesætninger,
der er fri for Mycoplasma og på 8-ugers-dagen til købere, der er positive for
Mycoplasma. Da sundhedskontrollen i et vist omfang opretholdes, kan der
således ligge blodprøver til undersøgelse på laboratoriet. Disse svar afventes i
denne situation ikke nødvendigvis før frigivelse.
Disse forholdsregler evalueres om 2 uger.
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