
NAMN _________________________________________________

  

Adress ________________________________________________

TelefoN _______________________________________________

 

org. Nr/lev. Nr/se Nr __________________________________

PERSON- Och föREtagSUPPgIftER

Sigill Kvalitetssystem aB

Nya regler och regler som väsentligen förändrats är markerade med NY! 
i checklistan. 

KRItISKa PUNKtER är markerade med röd oval. det är krav som är 
avgörande för trovärdigheten. 

BESättNINgSBESKRIvNINg

ANTAl suggor (i produktion) _______________________________

 

produkTioN Av sMågrisAr (per år) _______________________

 

produkTioN Av slAkTsviN (per år) _______________________

PROdUKtIONSSYStEm

grisNiNgsiNTervAll ____________________________________

 

ANTAl suggor per grupp ______________________________

 

AvväNjNiNgsålder _____________________________________

Så häR gör du

•	 Gå	igenom	reglerna	i	Handboken	för	och	fyll	samtidigt	i	checklistan	genom		
 att efter varje fråga kryssa i ”jA” eller ”Nej”. om frågan inte gäller dig och  
 din verksamhet kryssar du i ”ej relevANT”. 

•		 Skriv	en	åtgärdsplan	för	de	punkter	där	du	svarat	nej.	Ange	vilken	åtgärd	du		
 planerar och när den ska vara genomförd.

•	 Alla	avvikelser	måste	vara	åtgärdade	för	godkänd	revision.	

•	 Checklistorna	finns	i	två	exemplar.	Det	ena	exemplaret	fyller	du	i	och	skickar		
	 till	aktuellt	certifieringsorgan.	

•	 Den	andra	checklistan	behåller	du	själv	som	underlag	för	åtgärder	av	avvikelser.		
 om åtgärdsplan gjorts spara även en kopia av den. 

  

GrunDCertifierinG	GriS

IP standard | Utgåva 2012:1 | giltig från 2012-02-01

CHeCKLiStA	fÖr

NY!



  1.1  ger djurstallarna ett gott och 
  ordningsamt intryck?
 
  1.2  sker slaktsvinsproduktionen enligt 
  principen om omgångsuppfödning 
  och sektionering? 
 
  1.3  utgödslas och rengörs djurstallarna  
	 	 regelbundet?
 
  1.4  Har	eventuella	förelägganden	från 
   djurskyddsinspektion åtgärdats?
 
  1.5   uppfylls kraven på utrymme för 
              alla djur?
  
  1.6   är ventilation och stallmiljö utformad  
  så att gällande krav uppfylls? 
 
  1.7    finns	det	belysning	eller	fönster	som		
  medger daglig tillsyn av djuren? 
 
  1.8  Där	så	krävs,	finns	det	larmanordning		
  som varnar för fel på temperatur,  
  ström och larm?
 
  2.1  förs stalljournal för varje 
  produktionsplats och sparas den 
  i 3 år?
 
  2.2  Är	djuren	märkta	enligt	Jordbruks- 
  verkets regler?
 
  2.3  Är	all	grisar	på	gården	certifierade 
	 	 enligt	Grundcertifiering	Gris 
  från födsel till slakt?
 
  3.1  Görs	behandling	med	läkemedel		
	 	 inklusive	injektioner	av	utbildad		
  personal?
  
  3.2  utförs kirurgiska ingrepp (undan- 
  taget kastrering) av veterinär?
 
  3.3  Har	alla	djur	daglig	tillsyn?
 
  3.4  finns skötselrutiner?
 
  3.5  får sjuka djur särskild vård? 
  
  3.6  då djur som avlivas av djurskydds- 
  skäl, görs det av en kompetent 
  person så fort som möjligt och på 
  ett godkänt sätt? 
 
  3.7    om villkorad läkemedelsanvändning 
	 	 tillämpas	finns	det	då	en	djurskydds- 
  deklaration som kan uppvisas?
 
  3.8   får alla grisar tillgång till strö?
 
  3.9  följs	förbudet	om	svanskupering?
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 3.10  utförs drivning av djuren lugnt och 
  i ändamålsenliga drivgångar?
 
 3.11   Har	grisar	som	går	ute	möjlighet		
  att söka skydd mot solstrålning,   
	 	 stark	vind	och	nederbörd?
 
  4.1  Används endast friska djur, fria från  
  sjukdomar till avel? 
 
  5.1  Har	suggor	och	gyltor 
  möjlighet till rörelsefrihet?
 
  6.1  sker eventuell kastrering 
  före en veckas ålder?
 
  6.2  följs	kravet	om	förbud	på	tandklipp- 
  ning eller sker slipning endast om er- 
  farenheten visat att det uppkommit 
  skador på andra djur?
 
  6.3   finns det i konventionella grisnings- 
	 	 boxar,	en	avskild	smågrishörna?
  
  6.4    Avvänjs gruppen smågrisar tidigast 
  efter 4 veckors ålder?
 
  6.5  sker smärtlindring och/eller lokal- 
 NY!	 bedövning	vid	kirurgisk	kastrering	 
  av smågrisar?
 
  7.1    Har	alla	grisar	möjlighet	att	dricka	
  tillräckligt med friskt vatten?
 
  7.2    dokumenteras all foderanvändning?
 
  7.3  är fodret av sådan hygienisk kvalitet  
  och typ att djurens näringsmässiga  
	 	 behov	tillfredsställs	samt	att	smitt-	
  spridning undviks?
  
  7.4   	 Om	fiskmjöl	blandas	i	fodret,	finns		
	 	 godkännande	från	Jordbruksverket?
  
  8.1    Används	antibiotika	och	andra		
	 	 receptbelagda	läkemedel	endast		
  efter veterinärs föreskrivning?
 
  8.2  förs	behandlingsjournal	över	
  medicinering? 
 
  8.3  finns dokumentation som visar att  
  medicinering följer veterinärens anvis- 
  ning samt att karenstiderna hålls vid  
  leverans av slaktdjur och livdjur? 
    
  8.4   Om	det	vid	medicinering	blivit	kvar		
	 	 en	avbruten	injiceringsnål	i	djuret,		
	 	 har	då	djuret	identifierats	och	märkts?
 
  8.5  Om	läkemedel,	fodertillsatser	blandas	 
  i foder eller i vatten på gården, gås  
  då riskerna med detta igenom?
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   8.6 Om	läkemedel	blandas	i	foder	eller		
  vatten, journalförs detta samt sparas  
  journalen i minst 5 år?
 
 8.7 förvaras läkemedel säkert och enligt 
  veterinärens anvisningar?
 
 9.1 Beaktas	reglerna	omkring	besök 
  i stallarna?
 
 9.2 lagras gödsel på ett sådant sätt att  
  inte foder eller färdiga produkter  
  förorenas? 
  
 9.3 Om	besättningen	misstänkts	ha	
	 	 drabbats	av	en	allvarlig	smittsam	
	 	 sjukdom	(s.k.	epizooti;	t.ex.	PrrS,	
  svinpest etc.) eller av en sjukdom 
  som kan överföras till människa 
  via livsmedel, har då veterinär 
	 	 kontaktats	omedelbart?
   
 9.4 sker hantering av döda djur på ett 
	 	 ur	smittskyddsynpunkt	godtagbart	
  riktigt sätt?
 
 10.1 finns det anordningar som medger  
  att utlastning och inlastning av djur  
  kan ske på ett lugnt och skonsamt  
  sätt?
 
 10.2 Lämnas	endast	djur	som	bedöms 
  som friska till slakt?
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