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INFORMATION
Datum
2020-06-26

Checklista
Smittskyddsåtgärder salmonella – ett urval
Djurkontakter


Ha så få livdjurskontakter som möjligt.



Ta inte emot sjuka djur i din besättning när du köper djur.



Utnyttja om möjligt Säker Livdjurshandel och Gröna listan om du måste köpa
djur.1
På Växas webbplats finns en lista med tips vid djurhandel.



Undvik blandning av djur.
a. Gruppera om så lite som möjligt.
b. Ha omgångsvis insättning om det går.



Undvik hög beläggningsgrad och många djur per grupp för att minska risken
för smittspridning.



Använd avdelningsegna redskap.

Hygien


Håll god allmän hygien – torrt och rent hos alla djur.



Högtryckstvätt bör bara användas i tomma stallar.



Se även upp med stänk och avrinning vid den dagliga rengöringen.

Kalv och kalvning


Undvik om möjligt kalvning i gruppbox. S



Skilj på sjukbox och kalvningsbox.



Gör rent kalvningsboxen mellan varje kalvning.

1

Säker Livdjurshandel (SÄL) är ett av Växa Sveriges program. I SÄL tas regelbundet prov
för fyra olika smittämnen, däribland antikroppar mot salmonella. Efter fyra negativa
provtagningsomgångar kommer besättningen med på Gröna listan. Upprepade
provtagningar ger större säkerhet än enstaka prov inför försäljning. Gröna listan når du
genom att logga in på Min sida hos Växa Sverige.
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Se till att kalven får tillräckligt med råmjölk av god kvalitet snarast efter
födseln.

Foder och vatten


Använd bara foder av god hygienisk kvalitet. Skörda rent och ensilera väl.



Skydda foderlagret från fukt, skadedjur och fåglar.



Använd bara rena stövlar och däck på foderbordet.



Håll vatten och utfodringsplatser fria från gödsel både på stall och på bete.



Se upp med naturvatten på bete som djuren både gödslar i och dricker från.
Stängsla om möjligt av sådant vatten.

Gödsel


Planera logistiken både inomhus och utomhus. Undvik ”korsande flöden” där
gödsel kan komma i kontakt med djur eller foder.



Placera fastgödsel på behörigt avstånd från djur och foder. Ta även hänsyn till
eventuell avrinning.

Övrigt


Se till att besökare använder gårdens egna skyddskläder och stövlar.



Se till att maskiner och utrustning som används i flera besättningar är synligt
ren från gödsel innan de används hos dig.



Djurtransporter som kommer från andra besättningar ska vara väl rengjorda.



Se till att transportören inte går in till dina djur.

Här kan du läsa mer om förebyggande smittskydd
Smittsäkrad besättning
Smittsäkra
Kalvportalen – smittskydd
Gård och Djurhälsan – smittskydd
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