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Baggrund
Dansk svineproduktion har gennem mange år, indtaget en førerposition verden over blandt svineproducerende
lande. Denne førerposition er opnået pga. den høje veterinære status og ved fokusering på
fødevaresikkerhedsmæssig produktion af svinekød.
SB PORK A/S vil gerne være med til at fastholde og udbygge denne førerposition. Dette skal ske ved at udbygge
et samarbejde mellem slagteriet og leverandør af slagtesvin til SB PORK.
SB PORK A/S leverer svinekød til kunder over hele verden. Kunderne stiller større og større krav dels til
produktionen men også til dyrevelfærd og dyreetik. I denne sammenhæng har SB PORK A/S aktiehavere og
leverandører gode muligheder for at profilerer sig, fordi dansk svineproduktion er underlagt en lovgivning, der er
mere restriktiv end i de fleste andre lande.
SB PORK A/S har udarbejdet et sæt leverandørregler, der løbende bliver revideret i forhold til gældende
lovgivning og kundekrav. Disse regler beskrives på de følgende sider.
Leverandørerne forpligter sig til at overholde de regler der er beskrevet i det følgende regelsæt. Ved overtrædelse
af regelsættet kan slagteriet indføre sanktioner i form af f.eks. bod. Leverandørerne er desuden forpligtiget til at
følge de eventuelle påbud der udstikkes fra myndigheder eller SB PORK A/S ved fund af f.eks. medicinrester,
salmonella el. i forbindelse med stikprøver i henhold til slagterites egenkontrol.
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Fødevaresikkerhed:
SB PORK A/S arbejder målrettet på at forbruger og kunder skal have tillid til de produkter der produceres på
slagteriet. Der arbejdes konstant med fødevaresikkerhed på slagteriet og hos leverandørerne.
Slagteriet er indrettet på en sådan måde, at behandling af svinekød foregår på den mest hygiejniske måde. Alle
medarbejde på slagteriet modtager undervisning i hygiejne således at håndtering under produktionen kan forgå på
den mest hygiejniske måde. SB PORK A/S har som lovgivningen foreskriver, udarbejdet et omfattende
egenkontrolprogram, der overvåges af de danske veterinære myndigheder.
Det er derfor vigtigt at leverandørerne lever op til en række betingelser.

Smittebeskyttelse:
På grund af risiko for indslæbning af sygdomme og på grund af garantier til vigtige eksport markeder, modtager
SB PORK A/S kun svin af dansk oprindelse. SB PORK A/S modtager ikke vildsvin og svin af eksotisk
oprindelse til slagtning, ligesom der ikke modtages svin til slagtning fra besætninger hvor der forefindes vildsvin,
svin af eksotisk oprindelse eller svin af anden oprindelse end dansk.

Personer:
Ved personbesøg fra udlandet, samt ved eget besøg i udlandet skal der som hovedregel overholdes en
karantæneperiode på 48 timer.

Transport og chauffør:
Chauffør og vogne må ikke komme ind på besætningsområder uden tilladelse fra ejeren.
Det er ikke tilladt vognmanden at komme i stald under afhentning af slagtesvin, medmindre der er tale om en hel
sektion eller stald. Der er krav om udleveringsrum eller lignende, som skal rengøres efter hver leverance.

Levering af svin:
For at sikre sporbarhed fra besætninger til slagteriet, skal alle dyr tatoveres med tydeligt leverandørnummer med
anvendelse af sværte. Af hensyn til slagtehygiejnen skal svinene være fastende i mindst 12 timer inden
afhentningen. Der skal gøre opmærksom på at de leverandører der leverer svin uden tydelig tatovering eller med
fyldte maver til SB PORK A/S vil blive trukket kr.20,00 pr. svin.

Foder:
Det er ikke tilladt at opbevare og anvende produkter i svineproduktionen der indeholder kød og benmel. Det er
ligeledes forbudt at anvende køkkenaffald af animalsk oprindelse. Der må ikke anvendes antibiotiske
vækstfremmer i foderet. Hvis leverandøren køber udenlandsk foder skal producenten være QS-certificeret og
leverandøren har pligt at sikre sig, at foderet ikke indeholder antibiotiske vækstfremmere. For at undgå uønsket
smag i svinekødet, er det er ikke tilladt at anvende foder der indeholder fiskemel, fiskeensilage eller grønmel til
slagtesvin der vejer over 40kg. Leverandøren forpligter sig til at sikre at svin ikke eksponeres for fremmede
stoffer. Leverandøren skal derfor være opmærksom på, at ethvert fremmed stof der benyttes i staldmiljøet, skal
opbevares så det sikres, at dyrene ikke udsættes herfor.

Medicinsk behandling af slagtesvin
Medicinsk egenbehandling må som loven foreskriver, kun foretages efter aftale med besætningsdyrlægen.
Det er et krav at producent/ansatte har modtaget instruktion om injektionsteknik, eventuelt halekupering og
tandslibning samt kastration og aflivning.
Der skal anvendes kanyler af god kvalitet og som er detekterbare. En bøjet kanyle må ikke rettes på, men skal
udskiftes.
Knækker en kanyle under injektion, skal den straks fjernes. Er det ikke muligt skal slagtesvinet straks opmærkes
og inden levering til slagtning, skal vognmand og slagteriet underrettes. Ved transport skal det pågældende svin
være tydeligt mærket, så det straks kan sorteres fra, ved aflæsning på slagteriet.
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Salmonella og andre zoonoser.
Leverandøren har pligt til at følge de krav som bliver pålagt af SB PORK A/S eller myndighederne i forbindelse
med fund af salmonella eller andre zoonoser.
Slagteriet vil rutinemæssigt udtage kødsaftsprøver, som viser besætningens salmonellastatus og dermed giver den
enkelte besætningsejer grundlag for hurtigt at fortage nødvendige tiltag for at minimere eventuelle problemer.
På grundlag af kødsaftsprøverne inddeles besætninger i niveau 1, 2 eller 3.
Besætninger der er udpeges til niveau 2 eller 3 pålægges der et fradrag på afregningspriserne.
Fradrag er de på enhver tid de samme som er gældende ved Danish Crown.
Hvis en besætnings salmonella niveau ændres skal slagteriet have besked omkring dette senest 24 timer før
slagtesvinene ankommer til slagteriet, jf. reglerne om fødevarekædeoplysninger.

Medicinsk restkoncentration.
Da medicinske reststoffer i svinekødet er uønskede, forlanger SB PORK A/S at leverandøren som minimum
overholder gældende tilbageholdefrister, fra et svin medicineres til det sendes til slagtning.
Slagteriet udtager stikprøver i forbindelse med slagtning i henhold til egenkontrolprogrammet.
BEMÆRK! Svin der er behandlet med tetracykliner må ikke sendes til slagtning før 30 dage efter tilendebragt
behandling – dette er en skærpelse i forhold til den normal tilbageholdelsesfrist, men er nødvendig for at have
mulighed for at kunne afsætte produkter på hele verdensmarkedet. Hvis leverandøren har anvendt
tetracyklinholdige præparater skal der fremsendes en opdateret fødevarekædeoplysningsseddel til slagteriet med
angivelse af, hvornår behandlingen er afsluttet og erklærer dermed også at karantæne-perioden er overholdt.

PRRS.
Da PRRS er uønsket i mange eksportlande, er det et krav at alle leverandører er fri for diagnosticeret udbrud af
PRRS og kan erklære, at der ikke har været diagnosticeret udbrud af PRRS i de seneste 12 måneder i
besætningen, at der ikke har været diagnosticeret udbrud af PRRS i de seneste 12 måneder i evt.
smågriseleverandørbesætningen og at ved diagnosticeret udbrud af PRRS i besætningen eller evt., i
smågriseleverandørbesætningen underrettes SB PORK A/S straks.
Behørig dokumentation for PPRS frihed i 12 måneder + 8 uger skal sikres. Aktuel liste kan ses ved hjælp af link
til FVST.
Udløbsdatoen er den dato, fra hvilken der ikke længere er restriktioner (PRRS) knyttet til denpågældende
besætning, ved eksport til Kina og Ukraine.
Det skal bemærkes, at de udregnede udløbsdatoer er udregnet som 8 uger + 12 måneder fra smittedatoen, i
henhold til de gældende regler.

Fødevarekædeoplysninger.
Fødevarekædeoplysninger skal opdateres før hver slagtning
Fra og med den 1. april 2013 skal fødevarekædeoplysninger indberettes før hver slagtning.
Nem indberetning For at lette indberetningen kan det nu gøres elektronisk for alle dyrearter – modsat tidligere hvor man for svins
vedkommende skulle udfylde og indsende en papirformular.
Du bruger allerede landmand.dk
I samarbejde mellem SB PORK og Landmand.dk, viser vi her, hvor nemt det er at indberettet via
www.landmand.dk
Når du er logget ind på landmand.dk, ligger der en boks ”Indberetning af fødevarekæde”, som man klikker på.
Boksen ligger i venstre side, hvor man også finder Webdyr, Øremærker,
Landbrugsinfo osv.
Du skal huske, at godkende fødevarekædeoplysninger forud for hver leverance.
Har du spørgsmål eller problemer venligst kontakt Kundecenter på telefon 7015 5015.
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En hver leverandør der leverer slagtesvin/søer til slagtning hos SB PORK skal fra og med den 1.april 2013 sikre
at fødekædeoplysninger følger med ved hver tilmelding af dyr til slagtning.
Det er slagteriets ansvar at sikre sig, at der forligger fødevarekædeoplysninger inden dyrene slagtes, dvs. at
slagteriet skal kontrollere, at der er indberettet fødevarekædeoplysninger, og at de er i orden hver gang. Er
fødevarekædeoplysningerne ikke i orden, må dyrene ikke slagtes, før oplysningerne er indhentet.
Det er leverandørens pligt at give disse oplysninger.
I fødevarekædeoplysningerne gives oplysninger om:
- besætningen er underlagt restriktioner eller offentligt tilsyn
- besætning er svinene opdrættet inden døre siden fravænning
- slagtesvinebesætningen i salmonella-niveau3
- der forekommer sygdom eller andre forhold der kan påvirke kødets sikkerhed.
- dyrene har været behandlet med medicin og om tilbageholdelsesfristerne er overholdt
HUSK! Tetracykliner har en tilbageholdelsesfrist på 30 dage.
- Samt navn og adresse på den dyrlæge der er tilknyttet bedriften.
Formularen skal foreligge elektronisk eller følge dyret til slagtestedet.
Hvis slagteriet ikke har modtaget disse oplysninger, tilbageholdes dyrene indtil oplysningerne er modtaget.

QS / DANISH
Alle leverandører skal have et egenkontrolsystem der kan indeholder følgende for at produktionen kan tiltræde
produktstandarden DANISH:
- Identifikation og sporbarhed af svin
- Krav til foder
- Sundhed og medicinanvendelse
- Hvordan syge og skadede svin skal behandles
- Krav til stalde og udstyr
- Foder og vand til ledning
- Management (dyrevelfærd og oplæring af personale)
- Levering af svin
Tiltrædelse af produktstandarden DANISH er en forudsætning for fortsat leverance til SB PORK A/S, idet der
kun håndteres produkter der lever op til standarden.
Via DANISH vil besætningen blive gennemgået af et uafhængigt organ hvert 3. år, og giver på den måde
dokumentation for at produktionsforholdene er i orden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Undertegnede leverandør erklærer hermed at have modtaget og læst regelsæt for leverancer af slagtesvin
til SB PORK A/S.
Undertegnede leverandør erklærer, at overholde regelsættet for leverancer af slagtesvin til SB PORK A/S.
Leverandørnummer: __________________________________
Navn:_____________________________________________
Besætningsadresse:____________________________________________
CHR-nummer:________________________________________________
Dato:______________

Underskrift:___________________________

