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            December 2021 

Kontrolskema – Brancheanbefalingens velfærdskontrol 2022   

Grønt forhold: Mindre alvorlige afvigelser, som har ringe indflydelse på dyrevelfærden. Er der særligt mange af disse 

afvigelser (mindst tre) eller er der en generel fornemmelse af, at dyrevelfærden er nedadgående, kan der indhentes 

dokumentation (gul sanktion) på en eller flere afvigelser, eller besætningen kan indstilles til et ekstraordinært 

velfærdskontrol-besøg indenfor 12 måneder. 

Konsekvens: Godkendt 

 

Gult forhold (dokumentationskrav): Alvorlige afvigelser, der allerede har eller i fremtiden kan have en negativ 

indflydelse på dyrevelfærden eller alvorlige overtrædelser af lovpligtige administrative forhold eller gentagne 

afvigelser med grøn sanktion. Er der særligt mange (mindst tre) af disse eller er overtrædelsen særligt alvorlig, 

indstilles der til genbesøg (rød sanktion). 

Konsekvens: Ikke-godkendt – indhentning af dokumentation inden for 14 dage 

 

Rødt forhold (genbesøg): Alvorlige afvigelser, der tydeligt påvirker dyrevelfærden negativt under besøget eller 

gentagne afvigelser med gul sanktion. 

Konsekvens: Ikke-godkendt – indstilles til genbesøg indenfor 1 måned. 

 

Det er alene velfærdskontrolløren der vurderer, hvordan et overtrædelsesforhold kategoriseres og kontrolskemaet 

kan blive tilpasset løbende. Klager over kontrollen kan sendes på mail til cert@balticcontrol.com. 

 

D. 3 Foder, fodringsted og vand 

D.3.5 Svin har 
ikke 
tilstrækkelig 
adgang til 
grovfoder eller 
rodemateriale  
 

Alle svin har 

permanent adgang til 

grovfoder. 

Tydelige tegn på 

kontinuerlig 

grovfodertildeling. 

Tegn på, at dyrene 

lige når at spise op 

inden næste tildeling. 

Ingen tydelige tegn på 

kontinuerlig 

grovfodertildeling til 

alle dyr. 

Tydelige tegn på, at 

der ikke tildeles daglig 

grovfoder i passende 

mængder. Indstilles til 

genbesøg indenfor 1 

måned. 

    

Bemærkninger:  

 

D.3.8 
Utilstrækkelig 
adgang til frisk 
drikkevand  
 

Alle svin har 

tilstrækkelig adgang til 

frisk drikkevand. 

Alle dyr har adgang til 

vand, men enkelte dyr 

har begrænset, 

besværet adgang til 

frisk rent drikkevand. 

Flere end to dyr har 

begrænset eller 

besværet adgang til 

frisk rent drikkevand. 

Eventuelt for få 

vandingssteder. 

Der er dyr uden 

adgang til rent frisk 

drikkevand. Mindst 10 

pct. af dyrene har 

begrænset eller 

besværet adgang til 

frisk rent drikkevand. 

Indstilles til genbesøg 

indenfor 1 måned. 

    

Bemærkninger:  
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D.3.9 Ikke let 
adgang til 
foderplads  
 

Alle svin har 

tilstrækkelig let 

adgang til foderplads. 

 Hvis der er tale om 1 
til 2 dyr, og der 
umiddelbart under 
besøget kan 
korrigeres for 
handlingen gives en 

kritisk bemærkning 

med krav om handling 

forrest i 

auditrapporten. 

Hvis der er tale om 
mere end 2 dyr 
indstilles til genbesøg 
inden en måned. 

    

Bemærkninger:  

 

D.3.10 
Mælkefodrings-
perioden 
overholdes ikke  
 

Smågrises 

mælkefodringsperiode 

er mindst 40 dage 

efter EU's 

økologiregler og i 

gennemsnit mindst 7 

uger. 

Smågrises 

mælkefodringsperiode 

er i gennemsnit 43-48 

dage. 

Smågrises 

mælkefodringsperiode 

er i gennemsnit 

mindre end 43 dage. 

Der er smågrise med 

en 

mælkefodringsperiode 

på under 40 dage. 

Indstilles til genbesøg 

indenfor 1 måned. 

    

Bemærkninger:  

 

D.3.11 Dyr i 
dårlig 
foderstand 
eller uegnet 
foder  
 

Foderet opfylder 

dyrenes 

ernæringsmæssige 

behov.  

Foderets kvalitet 

vurderes at være 

tvivlsom. 

Der findes 1-2 

underernærede dyr. 

Dyr i sygestier 

medregnes ikke, hvis 

der foreligger en plan 

for dyrene. 

Der findes flere end 2 

underernærede dyr 

uden igangsat 

behandling/handlingsp

lan. Indstilles til 

genbesøg indenfor 1 

måned. 

    

Bemærkninger:  

 

D.4 Medicin, tilbageholdelsestid og behandling 

D.4.5 
Veterinære 
lægemidler – 
dyrlægen har 
ikke stillet en 
diagnose (selv-
medicinering) 
 

Der anvendes alene 

veterinære lægemidler 

under dyrlægens 

ansvar og anvisning. 

  Dyr er behandlet uden 

dyrlægeordination, eller 

enkelte dyr er 

behandlet udenfor 

midlets 

anvendelsesområde. 

Indstilles til genbesøg 

indenfor 1 måned. 

    
Bemærkninger:  
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D.5 Indgreb og manglende behandling 

D.5.1 
Manglende 
dyrlæge-
behandling  
 

Alle syge eller 

tilskadekomne dyr er 

under behandling og 

isoleret hvis 

nødvendigt. 

 Enkelte syge eller 

tilskadekomne dyr er 

ikke under behandling 

og passende isoleret. 

Flere end 2 syge eller 

tilskadekomne dyr er 

ikke under behandling 

og passende isoleret. 

Indstilles til genbesøg 

indenfor 1 måned. 

    

Bemærkninger:  

 

D.5.2 Dyr ikke i 
bedring 
indenfor en 
rimelig periode 
efter endt 
behandling  
 

Intet at bemærke.  Enkelte syge eller 

tilskadekomne dyr er 

ikke i bedring i en 

rimelig periode efter 

endt behandling. Se 

D. 5.1. 

Flere end 2 syge eller 

tilskadekomne dyr er 

ikke i bedring i en 

rimelig periode efter 

endt behandling. Se 

D. 5.1. Indstilles til 

genbesøg indenfor 1 

måned. 

    

Bemærkninger:  

 

D.5.3 
Manglende 
indsættelse i 
sygesti/for 
mange dyr i 
sygesti  
 

Syge eller 

tilskadekomne dyr er 

isoleret i sygesti med 

passende belægning 

(som minimum efter 

gældende lovgivning). 

 Enkelte syge eller 

tilskadekomne dyr er 

ikke isoleret i sygesti, 

eller isoleret med for 

høj belægning i stien. 

Flere end 2 syge eller 

tilskadekomne dyr er 

ikke isoleret i sygesti, 

eller isoleret med for 

høj belægning i stien. 

Indstilles til genbesøg 

indenfor 1 måned. 

    

Bemærkninger:  

 

D.5.4 
Utilstrækkelig 
hensyntagen til 
enkeltdyr  
 

 

Intet at bemærke.  Hvis der er tale om 1 
til 2 dyr, og der 
umiddelbart under 
besøget kan 
korrigeres for 
Handlingen, gives en 

kritisk bemærkning 

med krav om handling 

forrest i 

auditrapporten. 

Hvis der er tale om 

mere end 2 dyr 

indstilles til genbesøg 

inden en måned. 

    

Bemærkninger:  
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D.5.5 Tilladte 
indgreb udført 
uden brug af 
bedøvelse eller 
smertestillend
e midler  
 

Intet at bemærke.  Opfølgende 

dokumentation – kan 

opgraderes til rød 

sanktion. 

Ved konstaterede 

indgreb uden 

bedøvelse eller 

smertelindring 

indstilles til genbesøg 

inden en måned. 

    

Bemærkninger:  

 

D.5.6 Ikke-
tilladte indgreb  
 

 

Intet at bemærke.  Opfølgende 

dokumentation – kan 

opgraderes til rød 

sanktion. 

Ved konstaterede 

ikke-tilladte indgreb 

indstilles til genbesøg 

inden en måned. 

    

Bemærkninger:  

 

D.5.8 
Systematisk 
rutinemæssig 
halekupering 
eller slibning af 
tænder 

Intet at bemærke.  Opfølgende 

dokumentation – kan 

opgraderes til rød 

sanktion. 

Ved konstaterede 

overtrædelser 

indstilles til genbesøg 

inden en måned. 

    

Bemærkninger:  

 

D.6 Udeforhold 

D.6.1 Ikke 
tilstrækkelig 
adgang til 
udeareal for 
avlssvin  
 

Intet at bemærke. Alle 

dyr kan komme ud, og 

belægningskravene 

overholdes. 

Ved en 
belægningsgrad 
mellem 101 – 115% 
på udearelet gives en 
kritisk bemærkning 
med krav om 
handling forrest i 

auditrapporten – kan 

opgraderes til gul 

sanktion. 

Enkelte dyr har ikke 

adgang til udearealer.  

Flere end 2 dyr har 
ikke adgang til 
udearealer. 
 
Ved en 
belægningsgrad over 
115% skal der 
indsendes 
handlingsplan inden 4 
uger og 
krav om opfølgende 
besøg inden en 
måned. 

    

Bemærkninger:  
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D.6.3 Dyrene 
har ikke 
adgang til 
uoptrådte 
udearealer 

Intet at bemærke. Optrådte arealer 
omkring foderbord. 
Foderbordet kan 
umiddelbart flyttes 
efter kontrollen. 
 
Kritisk bemærkning 
med krav om handling 
forrest i auditrapporten 
– kan opgraderes 

til gul sanktion. 

Mere end 50 pct. af 

udearealet er optrådt 

Mere end 75 pct af 

udearealet er optrådt. 

    

Bemærkninger:  

 

D.6.4 Der er 
ikke adgang til 
læ og skygge i 
sommer-
perioden 

 

Alle dyr kan finde læ 

og skygge i 

sommerperioden. 

Sparsom læ- og 
skyggemulighed for 
enkelte dyr. 
 
Kritisk bemærkning 
med krav om handling 
forrest i auditrapporten 
– kan opgraderes 
til gul sanktion. 

Sparsom læ- og 

skyggemulighed for 

flere dyr. 

Der findes dyr uden 

adgang til læ eller 

skygge. 

    

Bemærkninger:  

 

D.6.5 Svin har 
ikke adgang til 
temperatur-
regulering  
 

 

Alle dyr har adgang til 

passende 

temperaturregulering. 

Hvis det er forhold, 
der vedrører 1-2 dyr 
og hvor der kan 
korrigeres for 
handlingen 
umiddelbart efter 
besøget, gives en 
kritisk bemærkning 
med krav om 
handling forrest i 

auditrapporten. 

Hvis det er forhold, 
der berører flere end 
2, og hvor der skal 
foretages større 
ændringer/ 
tilpasninger indhentes 

handlingsplan – kan 

opgraderes til rød 

sanktion. 

 

    

Bemærkninger:  

 

D.6.6 For stor 
en del af 
udearealet er 
overdækket  
 

Udearealet er kun 

delvist overdækket. 

Hele udearealet er 
overdækket. Kritisk 
bemærkning med krav 
om handling forrest i 
auditrapporten – kan 
opgraderes 
til gul sanktion. 

  

    

Bemærkninger:  

 



6 
 

D.6.7 
Utilstrækkelig 
ly og læ for 
udegående dyr 
om vinteren 
eller i 
vinterlignende 
vejr  
 

 

Alle dyr kan finde 

tilstrækkeligt ly og læ i 

vinterperioden. 

Hvis det er forhold, 
der berører 1-2 dyr og 
hvor der umiddelbart 
kan korrigeres for 
handlingen 
umiddelbart efter 
besøget gives en 
kritisk bemærkning 
med krav om 
handling forrest i 

auditrapporten 

Hvis det er forhold, 
der berører flere end 2 
dyr, og hvor der skal 
foretages større 
ændringer/ 
tilpasninger indhentes 

handlingsplan – kan 

opgraderes til rød 

sanktion. 

 

    

Bemærkninger:  

 

D.6.8 Dyrene 
er ikke 
forberedt til at 
gå ude om 
vinteren  
 

 

Intet at bemærke. Hvis det er forhold, 
der berører 1-2 dyr, og 
hvor der umiddelbart 
kan korrigeres for 
handlingen 
umiddelbart efter 
besøget gives en 
kritisk bemærkning 
med krav om 
handling forrest i 

auditrapporten 

Hvis det er forhold, 
der berører flere end 2 
dyr, og hvor der skal 
foretages større 
ændringer/ 
tilpasninger indhentes 

handlingsplan – kan 

opgraderes til rød 

sanktion. 

 

    

Bemærkninger:  

 

D.6.9 Objekter 
som dyrene 
kan komme til 
skade på  
 
 

 

Intet at bemærke. Hvis det er mindre 
kritiske forhold, der 
berører få dyr, og hvor 
der umiddelbart kan 
korrigeres for 
handlingen 
umiddelbart efter 
besøget gives en 
kritisk bemærkning 
med krav om 
handling forrest i 
auditrapporten 

Hvis der er tale om 
mere kritiske forhold 
eller forhold, der 
berører en større 
gruppe dyr, og hvor 
der skal foretages 
større ændringer/ 
tilpasninger indhentes 
handlingsplan – kan 
opgraderes til rød 
sanktion. 

 

    

Bemærkninger:  

 

D.7 Opstaldningsforhold  

D.7.1 
Strømførende 
tråde m.v. i 
stald  
 

Der findes ikke 

strømførende tråde i 

stalde eller i løbegård. 

Kritisk bemærkning 
med krav om handling 
forrest i auditrapporten 
– kan opgraderes 
til gul sanktion. 

  

    

Bemærkninger:  
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D.7.2 
Arealkravene 
er ikke 
overholdt 

 

Intet at bemærke. Ved en 
belægningsgrad 
mellem 101 – 115% 
kritisk bemærkning 
med krav om 
handling forrest i 

auditrapporten – kan 

opgraderes til gul 

sanktion. 

 Ved en 
belægningsgrad over 
115% skal der 
indsendes 
handlingsplan inden 4 
uger og 
krav om opfølgende 

besøg. 

    

Bemærkninger:  

 

D.7.4 
Opstaldning 
indendørs med 
mere end 50 
pct. spaltegulv 

Intet at bemærke. Kritisk bemærkning 
med krav om handling 
forrest i auditrapporten 
– kan opgraderes 
til gul sanktion . 

  

    

Bemærkninger:  

 

D.7.5 
Utilstrækkelig 
adgang til 
bekvem 
liggeplads af 
tilstrækkelig 
størrelse med 
tilstrækkelig 
tør strøelse 

Alle dyr kan ligge 

samtidig på en ren og 

tør strøelse. 

Hvilearealet er 

fuldstændig dækket af 

strøelse. 

Gulvbelægningen kan 

ikke ses. Der er 

strøget i tilstrækkelige 

mænger til at 

strøelsen former sig 

efter dyrets krop. 

Hvis det er forhold, 

der berører få dyr i en 

enkelt sti, og hvor der 

kan korrigeres for 

handlingen 

umiddelbart efter 

besøget gives en 

kritisk bemærkning 

med krav om handling 

forrest i auditrapporten 

– kan opgraderes til 

gul sanktion. 

I flere stier er der ikke 

tilstrækkelig strøelse 

til at strøelsen kan 

forme sig efter dyrets 

krop. 

Hvis det er forhold, 
der berører flere dyr/ 
flere stier, og hvor der 
slet ikke er synligt 
tegn på at der 
anvendes strøelse 
eller hvor der er 
utilstrækkeligt med 
strøelse 
indstilles til genbesøg 

inden en måned. 

    

Bemærkninger:  

 

D.7.7 
Staldbygning / 
hytte yder ikke 
tilstrækkelig 
beskyttelse i 
vinterperioden 
eller ved 
vinterlignende 
vejr  
 

Intet at bemærke.  Hvis det er forhold, 
der berører 1-2 dyr i 
en enkelt 
hytte/bygning, og hvor 
der kan korrigeres for 
handlingen 
umiddelbart efter 

besøget indhentes 

opfølgende 

dokumentation. 

Er der tale end 2 dyr 

og flere 

hytter/bygninger, 

indstilles til genbesøg 

inden en måned. 

    

Bemærkninger:  
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D.7.11 Inventar 
som dyrene 
kan komme til 
skade på  
 

Intet at bemærke. Hvis det er mindre 
kritiske forhold, der 
berører få dyr, og hvor 
der umiddelbart kan 
korrigeres for 
handlingen 
umiddelbart efter 
besøget gives en 
kritisk bemærkning 
med krav om 
handling forrest i 

auditrapporten. 

Hvis der er tale om 
mere kritiske forhold 
eller forhold, der 
berører en større 
gruppe dyr, og hvor 
der skal foretages 
større ændringer/ 
tilpasninger indhentes 

handlingsplan – kan 

opgraderes til rød 

sanktion. 

 

    

Bemærkninger:  

 

D.7.12 
Utilstrækkeligt 
dagslys  
 

 

Naturligt dagslys er en 

del af staldens 

oplysning. 

Kritisk bemærkning 

med krav om handling 

forrest i auditrapporten 

– kan opgraderes til 

gul sanktion. 

  

    

Bemærkninger:  

 

D.7.14 Dårligt 
indeklima  
 

Intet at bemærke. Kritisk bemærkning 

med krav om handling 

forrest i auditrapporten 

– kan opgraderes til 

gul sanktion. 

  

    

Bemærkninger:  

 

D.7.15 
Opstaldning 
(også i 
løbegård) 
under 
uhygiejniske 
forhold  
 

 

Intet at bemærke. Hvis det er forhold, 
der berører få 1-2 dyr, 
og hvor der kan 
korrigeres 
for handlingen 
umiddelbart efter 
besøget, gives en 
kritisk bemærkning 
med krav om 
handling forrest i 

auditrapporten. 

Hvis det er forhold, 
der berører flere 
dyr/stier, og hvor der 
skal foretages større 
ændringer/ 

tilpasninger indhentes 

handlingsplan – kan 

opgraderes til rød 

sanktion. 

 

    

Bemærkninger:  
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D.7.17 Tøjring 
af dyr – både 
på græs og i 
stald  
 

Intet at bemærke.  Hvis der er tale om et 

enkelt dyr, og der 

umiddelbart under 

besøget kan 

korrigeres for 

handlingen gives en 

kritisk bemærkning 

med krav om handling 

forrest i 

auditrapporten. 

Hvis der er tale om 

mere end 1 dyr 

indstilles til genbesøg 

inden en måned. 

    

Bemærkninger:  

 

D.7.22 Svin har 
ikke adgang til 
temperatur-
regulering  
 

 

Alle dyr har adgang til 

passende 

temperaturregulering. 

Hvis det er forhold, 
der berører 1-2 dyr i 
mindre omfang, og 
hvor der umiddelbart 
kan korrigeres for 
handlingen 
umiddelbart efter 
besøget gives en 
kritisk bemærkning 
med krav om 
handling forrest i 

auditrapporten. 

Hvis det er forhold, 
der berører flere end 2 
dyr, og hvor der skal 
foretages større 
ændringer/ 
tilpasninger indhentes 

handlingsplan – kan 

opgraderes til rød 

sanktion. 

 

    

Bemærkninger:  

 

D.7.23 Søer 
holdes ikke i 
grupper  
 

Intet at bemærke. Kritisk bemærkning 

med krav om handling 

forrest i auditrapporten 

– kan opgraderes til 

gul sanktion. 

  

    

Bemærkninger:  

 

D.8 Løbegårde 

D.8.1 
Løbegården 
opfylder ikke 
arealkravene 

Intet at bemærke. Ved en 
belægningsgrad 
mellem 101 – 115% 
gives en kritisk 
bemærkning med krav 
om 
handling forrest i 

auditrapporten – kan 

opgraderes til gul 

sanktion. 

 Ved en 
belægningsgrad over 
115% skal der 
indsendes 
handlingsplan inden 4 
uger og 
krav om opfølgende 

besøg. 

    

Bemærkninger:  
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D.8.2 
Manglende 
adgang til 
løbegård 

Alle indendørs 

opstaldede dyr har 

uhindret adgang til 

løbegård. 

Hvis der er tale om 1 

til 2 dyr, og der 

umiddelbart under 

besøget kan 

korrigeres for 

handlingen gives en 

kritisk bemærkning 

med krav om handling 

forrest i 

auditrapporten. 

 Hvis der er tale om 

mere end 2 dyr 

indstilles til genbesøg 

inden en måned. 

    

Bemærkninger:  

 

D.8.3 Der er 
mere end 50 
pct. spalter i 
løbegården  
 

Intet at bemærke. Kritisk bemærkning 
med krav om handling 
forrest i auditrapporten 
– kan opgraderes 
til gul sanktion. 

  

    

Bemærkninger:  

 

D.8.4 
Løbegårdens 
temperatur og 
luftskifte 
svarer ikke til 
udendørs klima  
 

Intet at bemærke Kritisk bemærkning 

med krav om handling 

forrest i auditrapporten 

– kan opgraderes til 

gul sanktion. 

  

    

Bemærkninger:  

 

Kontrolpunkter 

1. D.3.5 Svin har ikke tilstrækkelig adgang til grovfoder eller rodemateriale  s.1 

2. D.3.8 Utilstrækkelig adgang til frisk drikkevand    s.1 

3. D.3.9 Ikke let adgang til foderplads     s.2 

4. D.3.10 Mælkefodrings-perioden overholdes ikke    s.2 

5. D.3.11 Dyr i dårlig foderstand eller uegnet foder    s.2 

6. D.4.5 Veterinære lægemidler – dyrlægen har ikke stillet en diagnose (selv-medicinering) s.2 

7. D.5.1 Manglende dyrlæge-behandling     s.3 

8. D.5.2 Dyr ikke i bedring indenfor en rimelig periode efter endt behandling  s.3 

9. D.5.3 Manglende indsættelse i sygesti/for mange dyr i sygesti   s.3 

10. D.5.4 Utilstrækkelig hensyntagen til enkeltdyr    s.3 

11. D.5.5 Tilladte indgreb udført uden brug af bedøvelse eller smertestillende midler  s.4 

12. D.5.6 Ikke-tilladte indgreb     s.4 

13. D.5.8 Systematisk rutinemæssig halekupering eller slibning af tænder  s.4 

14. D.6.1 Ikke tilstrækkelig adgang til udeareal for avlssvin    s.4 

15. D.6.3 Dyrene har ikke adgang til uoptrådte udearealer    s.5 

16. D.6.4 Der er ikke adgang til læ og skygge i sommer-perioden   s.5 
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17. D.6.5 Svin har ikke adgang til temperatur-regulering    s.5 

18. D.6.6 For stor en del af udearealet er overdækket    s.5 

19. D.6.7 Utilstrækkelig ly og læ for udegående dyr om vinteren eller i vinterlignende vejr s.6 

20. D.6.8 Dyrene er ikke forberedt til at gå ude om vinteren   s.6 

21. D.6.9 Objekter som dyrene kan komme til skade på    s.6 

22. D.7.1 Strømførende tråde m.v. i stald     s.6 

23. D.7.2 Arealkravene er ikke overholdt     s.7 

24. D.7.4 Opstaldning indendørs med mere end 50 pct. spaltegulv   s.7 

25. D.7.5 Utilstrækkelig adgang til bekvem liggeplads af tilstrækkelig størrelse med tilstrækkelig tør strøelse 

       s.7 

26. D.7.7 Staldbygning / hytte yder ikke tilstrækkelig beskyttelse i vinterperioden eller ved vinterlignende vejr 

       s.7 

27. D.7.11 Inventar som dyrene kan komme til skade på    s.8 

28. D.7.12 Utilstrækkeligt dagslys     s.8 

29. D.7.14 Dårligt indeklima      s.8 

30. D.7.15 Opstaldning (også i løbegård) under uhygiejniske forhold   s.8 

31. D.7.17 Tøjring af dyr – både på græs og i stald    s.9 

32. D.7.22 Svin har ikke adgang til temperatur-regulering    s.9 

33. D.7.23 Søer holdes ikke i grupper     s.9 

34. D.8.1 Løbegården opfylder ikke arealkravene    s.9 

35. D.8.2 Manglende adgang til løbegård     s.10 

36. D.8.3 Der er mere end 50 pct. spalter i løbegården    s.10 

37. D.8.4 Løbegårdens temperatur og luftskifte svarer ikke til udendørs klima  s.10 
 


