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SALMONELLABEREDSKAP 
 

1. Inledning 
 

När salmonella isoleras i prov från en fjäderfäbesättning innebär det en rad 
restriktioner och åtgärder för den drabbade djurägaren. Salmonella är en zoonos (ett 
smittämne hos djur som kan orsaka sjukdom hos människa) vilket innebär att den 
regleras i zoonoslag1/förordning2 samt i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS K 
102) om förebyggande och bekämpning av salmonella3..    
 
För de allra flesta saknas invanda rutiner och tanken med det här dokumentet är att 
det ska fungera som en mall för hur man som fjäderfäproducent förbereder sig och 
arbetar den dag man står inför situationen. Dokumentet skall också fogas till det 
egenkontrollprogram som du som uppfödare måste upprätta. 
 

2. Kartläggning av din nuvarande verksamhet 
 

Ingen gård är den andra lik och därför går det aldrig att ”spika” en enda modell i ett 
åtgärdsprogram som kan gälla alla. Det Du kan göra är att upprätta en handlingsplan 
för just din produktion. 
 
Som producent kan man dels genom förebyggande minimera riskerna, men också 
minimera riskerna vid en uppkommen situation. Detta kan Du göra genom en 
kartläggning av din nuvarande verksamhet, utifrån en saneringssituation, tillsammans 
med din salmonellakontrollveterinär. Gör detta vid veterinärens nästa besök! 
Kartläggningen skall inte göras enbart ur salmonellasynpunkt. Det finns även andra 
tillfällen då man måste sanera en anläggning.  
 
I förebyggande syfte 

 Tänk hygieniskt i förebyggande syfte!  
 Läs salmonellaföreskrifterna (K 103)!  
 Diskutera gärna detta med veterinären!  

 
Human hälsostatus 
Det är viktigt att man följer de krav beträffande provtagning då man insjuknat efter 
semester utomlands eller har magbesvär o dyl. Det är också viktigt att besök i 
besättningen minimeras och att fungerande besöksrutiner upprättas för de besök 

                                                
1
 zoonoslagen (1999:658) 

2
 zoonosförordningen (1999:660) 

3
 K 102 (SJVFS 2004:2) om bekämpning av salmonella hos djur 
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man har (i samråd med salmonella-kontrollveteriär). Tänk på 48-timmarsregeln efter 
besök i annan fjäderfäanläggning. 
 
Anläggningen 
Inomhus: 
- Se till att handtvätt fungerar och används! Tvätta händerna innan du går in till 

kycklingarna 
och innan du går in till nästa djurutrymme! 

- Var noga med kläd- och skobyten! 
- Ha skilda redskap för varje djurutrymme! 
 
Utomhus: 
- Håll en god frizon och städa plattor vid fodersilos, portar och dörrar! 
- Se till att gnagar- och fågelsäkringen fungerar! 
- Se till att döda djur förvaras på ett säkert sätt! 
- Håll alla dörrar låsta – gäller även dörren till foderrummet! 
 
Översiktsskiss 
Upprätta en översiktsskiss över anläggningen som visar byggnader, djurutrymmen 
och förrum med materialbeskrivning, ventilation, foder, vatten, gödselhantering, 
elcentral, vägar, brunnar m m samt ett flödesschema över den ”interna trafiken” i och 
kring anläggningen som kan vara av värde då man skall upprätta en eventuell 
saneringsplan. Man bör också fastställa vad som är ”skilda epidemiologiska enheter”. 
 
På översiktskissen bör man också rita in lämplig plats för anläggning av smittad 
gödselstuka. Notera var använt tätningsmaterial kan destrueras. Vid salmonella 
destrueras de infekterade djuren på en godkänd destruktionsanläggning, men vid en 
epizootisjukdom kan det bli aktuellt med en epizootigrav. Bestäm i samråd med 
kommun och länsstyrelse läget för en sådan epizootigrav. Var noga med att ha 
korrekta namn på respektive djurutrymme så att risken för förväxling undviks.  
 

3. Vid salmonellapositivt svar 
 
 1.   Laboratoriet anmäler till SJV (Statens Jordbruksverk).  
       (Då vet man bara att det är salmonella i provet) 
 
                                      
 
2.   Provet sänds till SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) för konfirmering (de 

fastställer att det verkligen är salmonella) och typning (vilken salmonella) och 
därifrån vidare till SMI (Smittskyddsinstitutet) för resistensbestämning (känslighet 
för antibiotika). 

      
SJV kontaktar: 

 Djurägaren som muntligt får informationen att man hittat ett salmonellapositivt 
prov och att besättningen spärras. 

 Länsveterinären som kontaktar smittskyddsläkaren 
 Kontrollveterinären som kontaktar aktuellt slakteri, kläckeri, foderleverantör. 
 Veterinär förordnas för smittskyddsutredning. För en slaktkyckling-/kalkon- 

besättning är det alltid salmonellakontrollveterinären. Veterinären informerar 
om vad spärren innebär och kommer överens om tid för besök 

 Berörd branschsamordnare för opartisk konsultation 
 

SJV skickar ut ett beslut om smittskyddsutredning tillsammans med en kopia på den 
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arbetsinstruktion som samtidigt skickas till veterinären.  
Kontakta ditt försäkringsbolag för att få information om villkoren. 
 
Information om att en besättning spärrats skickas ut via fax till SVA (avdelningen för 
smittskyddskontroll och avdelningen för foder) och SLV och respektive 
branschorganisation.  
 
Utredande veterinär och branschsamordnare besöker gården och: 

o Informerar om hur utredning/sanering går till. Det är viktigt att djurägare deltar 
aktivt från början. Allt som görs under utredningen skall göras i samförstånd 
med djurägaren. Vissa moment är inte förhandlingsbara (att djuren skall 
avlivas och destrueras samt att stallet skall saneras) men mycket kan 
diskuteras och olika synpunkter kan vägas in.  

 
o Upprättar skriftlig spärrförklaring 

 
o Kontrollerar att avdelningsbeteckning och flock stämmer med djurägarens  

noteringar.  
 

o Veterinären tar ställning till om besättningen består av flera ”skilda epidemiolo- 
            giska enheter”, dvs. finns det fler djurutrymmen, andra djurslag på gården och 

hur hanteras de smittskyddsmässigt? Vilka skall omfattas av 
spärrförklaringen? 
Vid anslutning till den frivilliga salmonellakontrollen är man skyldig att hantera 
olika avdelningar som separata enheter. Är kraven i K 103 uppfyllda läggs 
spärren enbart på den infekterade flocken. Din besättningsveterinär vet vilka 
kriterier som ska vara uppfyllda för att gruppen skall betraktas som ”skild 
epidemoilogisk enhet” (skilda system när det gäller hygienspärr, foder och 
vatten etc.). Det är en fördel om det är kartlagt vid tidigare genomgång av 
anläggningen. 
Råder det tveksamheter läggs spärren på hela anläggningen och prover tas i 
övriga hus/djurutrymmen för att utesluta ytterligare spridning. 
Särskild personal skall sköta smittad/-e respektive fritt/fria djurutrymmen. 

  
o Finns det eventuella kontaktbesättningar?  

Har det varit besökare på gården eller har gårdens folk varit på andra ställen.  
 

o Foder: 
Var har fodret tillverkats? När tillverkades det? Nummer på tillverkningssats? 

 Har flera fått av samma sats eller leveranstillfälle? 
 Vem har transporterat fodret till anläggningen? 
 Finns det hemmaproducerat foder? 
 Prover tas på foder enligt anvisning 

 
o Prov tas ev på berörd personal och dess familjemedlemmar, hundar/katter och 

ev. gnagare/fåglar i och omkring samt anläggningen. 
 

o Djur i den infekterade flocken skall avlivas snarast möjligt. Kontakt tas med 
avlivningsföretag och destruktionsanläggning. Försäkra dig om att avlivningen 
kan ske vid en tidpunkt som stämmer med destruktionsanläggningens 
öppettider.  
Om huset har flera avdelningar kontrollera om det är möjligt att gasa bara den 
ena eller om andra (fria) avdelningar måste tömmas på djur först. 
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Gasning sker med koldioxid. Ventil för införsel av gas/skyddsbarriär närmast 
gasinförseln måste monteras/sättas upp i förväg. 
Länsveterinär och djurskyddsinspektör ska informeras och ges möjlighet att 
närvara vid avlivningen. 

 Tätning inför avlivning görs så sent som möjligt innan avlivningen för att 
undvika onödigt lidande för djuren. Det använda tätningsmaterialet (plast) 
forslas till godkänd förbränningsanläggning - oftast en kommunal anläggning.  
Kontrollera att ventilationsanläggningen går att stänga av (utan att reserv-
elverket startar upp med automatik). Hur och när ventilationen skall startas 
efter avlivning anges av avlivningsföretaget. 

 
o Bestäm om sanering skall ske med egen personal eller inhyrt 

saneringsföretag.  
Om det finns djur i andra hus kanske det inte finns personella resurser på 
gården.  
  

o Gör en plan över hur du kommer att behöva ändra dina rutiner under 
saneringen. 
Det är särskilt viktigt vid en spärr av delar av besättningen.  
Om det finns flera djurutrymmen i huset varav en del är spärrad rengörs och 
desinficeras förrummet först för att kunna använda förrummet vid arbetet i de 
utrymmen som inte är spärrade. Dörren via förrummet in till det spärrade 
utrymmet hålls låst. Saneringsarbetet sköts sedan genom utlastningsdörren 
där även kringområdet betraktas som infekterat och inhägnas eller markeras.  
Endast saneringspersonal bör om möjligt vistas på den sidan av byggnaden.  

 
o Gör ett flödesschema och en tidsplan över saneringsarbetet samt 

avstämningsmöten  
över hur arbete löper.  

o Utökad gnagarbekämpning påbörjas innan stallarna töms för att förhindra att 
smit- 
tade gnagare flyttar till grannfastigheter.  
 

Gödsel 
Gödseln tas ut när djurutrymmet tömts på avlivade djur. Gödseln kan antingen 
spridas på åkermark för att plöjas ner omedelbart (OBS! Gödsel får inte spridas på 
betesvallar där djur skall beta nästa säsong) eller komposteras som ”stuka” på en av 
kommunen anvisad plats. Stukan upprättas enligt anvisning från SJV eller SVA (lika 
delar gödsel o halm varvas). 
Plats för stuka finns redan angiven i den tidigare uppgjorda planen-skissen. 
Ytterligare alternativ – gräv ner. Obs! platsen måste vara ok med kommun (tillräckligt 
långt från vattentäkt, grannar etc) 
 
Grovrengöring 
Djurutrymmet skall under hela rengöringsfasen ha en temperatur på minst 20-25 °C. 
Vid tvätt använder man varmvatten med en temperatur av 40 °C. När man rengör 
arbetar man uppifrån och ner, inifrån och ut för att undvika att smittat tvättvatten 
förorenar redan rengjorda ytor. Ventilationstrummor rengörs antingen på plats eller 
efter att ha monterats ner. All synlig smuts avlägsnas mekaniskt. Tvättvattnet tas om 
hand antingen via det ordinarie avloppet eller i en separat tank varifrån det kan 
pumpas upp och tas om hand utan risk för smittspridning. En annan möjlighet är att 
leda vattnet till allmänt VA-nät.  
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Uppsamlat tvättvatten kan antingen: 
o Spridas och plöjas ner direkt. (OBS! Vattnet får inte spridas på betesvallar där  

djur skall beta nästa säsong). 
o Kalkas (släckt kalk) och spridas. (OBS! efter kalkning blir bottensatsen seg).  

Rör om och avlägsna omgående. 
o Tas om hand av kommunen 

 
4. Foder- och vattensystem 

  
Foder- och vattensystem skall monteras isär och rengöras samt desinficeras. Det är  
besvärligt, tidsödande och utrymmeskrävande. Foder är alltid en potentiell smittkälla  
och det finns inga genvägar för omhändertagande och sanering av utrustningen. All  
nedmonterad utrustning måste upp från golvet för att rengöringen av såväl utrustning  
som golv kan ske på ett rationellt och effektivt sätt. Finns det tillgång till en tvätthall  
kan med fördel foder och vattensystem rengöras och desinficeras där i avvaktan på 
att djurutrymmet är färdigsanerat.  
 
Utvändig sanering  
När gödsel och tvättvatten (och eventuell utrustning) avlägsnats från djurutrymmet 
kalkas (släckt kalk slammas upp i vatten till pH 12) plattan/marken utanför 
utlastningsporten och en ”hygiensluss” upprättas för att undvika återkontamination. 
Skor och skyddskläder byts som vanligt vid passage av hygienspärren.  
 
Slutlig rengöring och desinfektion 
Efter grovrengöring tvättas djurutrymmet med varmvatten, 40 °C under lågtryck enligt  
samma princip som tidigare.  
 
När djurutrymmet är rengjort skall den förordnade veterinären godkänna resultatet. 
Då måste man kontrollera att sprickor är lagade, utrymmet är väl rengjort, noggrann 
kontroll av fågel- och gnagarsäkring.  
 
Slutlig desinfektion  
Godkända desinfektionsmedel; 

- Virkon,  
- Desidos,  
- Glucid,  
- Incimaxx Des eller  
- GK Desinfektion. 
-  

Under godkännande (ej klart) 
- Arena 
- Rodacept (spån + Rodacept genom fodersystemet) 
- Xxxx(glutaraldehyd som Anticimex använder) 
- TAED (desinfic vattensystem)  
 

Efter egen desinfektion av hela anläggningen gasar Anticimex med formalin eller 
motsvarande.  
 
När stallet är torrt tas rengöringsprover av förordnad veterinär. Spärren hävs så snart 
proverna analyserats med negativt resultat.  
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5. Ekonomisk plan 
 

Man bör diskutera och ta ställning till huruvida det är bättre att byta ut viss utrustning,  
än att lägga ner arbete på en sanering. Försäkringen täcker inte kostnader för normal 
förslitning eller bristande underhåll.  
 

6. Frågor 
 
Vid frågor kontakta din salmonellakontrollveterinär. 
 
Övriga frågor kan ställas till: 
 
Pia Gustafsson, chefsveterinär, tel: 08-787 55 24, 0738 11 80 50 
Lotta Waldenstedt, tel: 08-787 55 23, 0706-03 77 02 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Kansliet på Svensk Fågel 


