Hvor ligger min udlevering?

Hvor kan jeg få flere oplysninger?

Nedenfor gives en oversigt over nogle af de vigtigste
punkter ved levering. Prøv at se, hvor du ligger!

Fie Graugård (formand for Svineudvalget)

Ja

Der kan kontaktes på følgende adresse:
Nej

Faster grisene 10-12 timer inden afhentning?

 

Fanges grisene uden tvang?

 

Flyttes grisene i grupper på mindst 2?

 

Tatoveres grisene senest dagen før afhentning?

 

Undgås sammenblanding af grisene før pålæsning? 
Er svinene beskyttet mod
vejr og vind ved udlevering?
Giv 1 point for et ja og 4 points for et nej.

DET ETISKE
REGNSKAB



 

Økologiens Hus
Frederiksgade 72 · 8000 Århus
e-mail: olf@okologi.dk

Patricia Barton Gade
Slagteriernes Forskningsinstitut
Maglegårdsvej 2 · 4000 Roskilde
e-mail: pbg@danishmeat.dk

Tove Serup

til
forbedring af
økologiske svins
behandling inden slagtning

DSH, Guldagervej 2, 6240 Løgumkloster
e-mail: ts@dsh.dk
Video og informationsfolder om Etisk Regnskab kan
bestilles i Økologiens Hus, Tlf: 87322700
Fax: 87322710

Et værktøj til velfærd!

Svineudvalget · Økologisk Landsforening · 2002

Velfærd for svin under udlevering, transport og
slagtning er ligeså vigtig, som velfærd under
opvækst.

Du har bestået!

12-15 points:

Leveringen bør ses efter

18-24 points:

Tilkald hjælp!

Svineudvalget har derfor i samarbejde med Slagteriernes Forskningsinstitut udarbejdet dette
værktøj til velfærd. Det udmærker sig bl.a. ved at
være meget konkret og præcist at arbejde med.
Design: Strunge Grafik · tlf. 8742 9742

6-9 points:

Etisk Regnskab er godkendt af Dyrenes Beskyttelse. Projektarbejdet er støttet af Svineafgiftfonden og Direktoratet for Fødevareerhverv.
Målsætningen med Etisk Regnskab er, at det implementeres i autorisationskravene ved omlægning til økologi for både landmænd, vognmænd
og slagterier.

Patricia Barton Gade, forsker
Hvad er et Etisk Regnskab?

Fie Gravgaard, svineproducent,
Silkeborg

Søren Bak, svineproducent,
Nr. Nebel

Et Etisk Regnskab er en hjælp til selvhjælp.

Jeg har en frilandsbesætning, hvor dyrene
skal lokkes i transportvogn ved hjælp af foder
og derefter transporteres nogle få hundrede
meter til slagteriet. Det er vigtigt for mig at
indfangning og den videre transport foregår
uden at stresse dyrene.

Jeg producerer 1.500 slagtesvin om året og
har valgt et produktionssystem med et udendørs areal, hvor dyrene kan få frisk luft, og et
indendørs areal med lunt leje. Når jeg leverer
svin, skal slagtefærdige dyr skilles fra flokken
og transporteres i en vogn bag en traktor nogle
få meter til et udleveringsrum.

Det er en systematisk gennemgang af en proces/
en behandling i forhold til nogle overordnede
mål, man har sat sig. Ved hjælp af checklister
vurderes behandlingen og de opnåede resultater
sættes i en tabel. Tabellen viser dels det overordnede resultat og dels hvordan de enkelte delområder har været.
En Regnskabsrapport afsluttes altid med bemærkninger og forslag til hvad der skal gøres
når forhold ikke er tilfredsstillende. På denne
måde er det nemt at se hvad der skal laves på
kort sigt og muligvis hvilke investeringer, der er
nødvendige på længere sigt.
Det Etiske Regnskab har været gennemført hos
svineudvalgets medlemmer, deres vognmænd og
slagterier og har vist sig nyttigt. Alle økologiske
svineproducenter kan med fordel få gennemført
et Etisk Regnskab!

Jeg fik mine forhold ved levering vurderet ved
et Etisk Regnskab. Det viste, at håndtering af
svinene var fin, men at der alligevel var enkelte
justeringer, der kunne gøres bedre for dyrene.
Før skulle grisene træde op i transportvognen
fra marken - med mere end 15 cm’s højdeforskel. Selv om ikke alle svin var generet af
dette, gav det problemer for nogle. Jeg har
nu sat en rampe på vognen, så ingen grise
får problemer. Bemærkninger fra det etiske
regnskab fortalte klart og tydeligt, hvor jeg
kunne forbedre forholdene.

Det Etiske regnskab viste at fjernelse af dyr fra
flokken og transporten til udleveringsrummet
var rigtig god, men at de tekniske installationer
ved udleveringsrummet kunne være bedre.
Siden udførelsen af det Etiske regnskab har
jeg fået udleveringsområdet overdækket, så
grisene beskyttes mod vind og vejr, og det er
en god ting, synes jeg.

til forbedring af økologiske svins behandling inden slagting

