
Landsdækkende reduktion 
af PRRS i Danmark
SvineRådgivningens rolle i forbindelse 
med områdesanering



På informationsmøderne kan SR orientere om:
• Tidslinje for landsdækkende saneringsplan
• Fritestning og fradrag
• Forretningsbetingelser PRRS hos SPF
• PRRS GIS-kort
• Flowmodeller for saneringer
• Saneringsmodeller og budgetter
• Rådgivning om arbejdsplaner til virushåndtering under og efter sanering 

Deltagelse og mødestyring af informationsmøder og områderåd.

• Afdækning af PRRS-status i samtlige besætninger inden 1/1-2023.

• Alle slagtesvinebesætninger med PRRS-status skal have dyrlægeerklæring
   på, at der ikke er kliniske tegn på PRRS hver 35. dag (ved kliniske tegn, skal  
   der tages prøver for virus) fra 1/1-2023.

• Ved positiv prøve for PRRS-virus kommer man på FVST´S PRRS-liste,       
   det medfører fradrag på slagteriet. Fra 1/1-2023.  

• Alle besætninger testes for antistoffer for PRRS 1 gang årligt i perioden 
   1/1-2023 til 1/1-2025.

• Griseringsaftaler med PRRS-status. Der er nye forretningsbetingelser     
   fra SPF, gældende fra 1/7-2022.

Hvordan kan SR hjælpe i den kommende landsdækkende 
reduktion af PRRS i Danmark? 

Tidslinje



SR laver udskrifter af lokale PRRS-kort:

SR laver saneringsplaner/flowdiagram:

SR laver saneringsbudgetter:



Pernille Elkjær 4026 3988
Michael Frederiksen 2288 8213

Vil du gerne vide mere, så kontakt os for en uforpligtende snak...

Hvornår går vi i gang?
Det er meget vigtigt, at så mange besætninger som muligt, har en PRRS-
status, før man går i gang i et lokalt område. SR kan kontaktes for udarbejdelse 
af lokalt PRRS-kort. 

Hvem skal med?
• De berørte griseproducenter i et givent område
• De berørte besætningsdyrlæger
• En repræsentant fra SR, der vil holde et indlæg på 1,5 time inkl. diskussion

Hvad er dit udbytte?
• Opsummering af den landsdækkende PRRS-plan
• Præsentation af mulige saneringsmodeller
• Diskussion om udfordringerne ved en områdesanering i jeres lokalområde
• Bud på en koordineret områdesaneringsplan for PRRS

Pris:
2.000 kr. for 1,5 times indlæg og diskussion + tilkørsel.
Regningen fordeles mellem de fremmødte.


