
   

SANERINGSPLAN  XXXX  Datum 2008 – XX - XX 

 
Inledning 

Håll yttre delen av omklädningsrummet rent, så att personalens egna kläder inte smittas. Till 
dess att första desinfektion av hela anläggningen är klar byter alla om xx (ange avsedd plats) 
och särskilda kläder och skodon används under saneringsarbetet. 
Duscha ut från anläggningen alternativt lägg dagens kläder i påse – direkt i tvättmaskin. Hem 
och direkt i dusch. 
 
Saneringen skiljer sig inte i stort från en vanlig rengöring men måste vara mycket mer 
noggrann och med stor vikt på att hindra återkontaminering, dvs flödena måste fungera och 
sanerade delar skiljas från osanerade! 
Salmonella har förmågan att kunna leva kvar på en yta under flera år, så det är viktigt att all 
smuts tvättas bort och att ingen biofilm finns kvar på ytorna. Kvarvarande smuts/biofilm 
innebär att desinfektionsmedlet inte kommer åt att avdöda bakterierna. 
 
Bakgrund 

Besättningen smittad med Salmonella….. Spärrades  ange datum för spärrförklaring. 

Produktionstyp: slaktkycklingproduktion,  
 
Djurutrymmen 

Djur hålls i  ange hur många byggnader, beskriv typ av byggnad (antal djurutrymmen, typ av 

material på golv, vägg, tak) och ange vilka djurgrupper som går var. Bifoga skiss där de 

olika djurutrymmenas benämning framgår!  
 
Gödselsystem 
Beskriv hur gödseln transporteras och förvaras (gödselkällare/i cistern/ på stack etc) och hur 
stallarna förhåller sig till varandra ur denna aspekt. 
 
Fodersystem 
Utfodring sker med; typ av foder.  
Om ej aktuellt sanera fodersystemet behövs ingen ingående beskrivning. 
Om det finns risk att fodersystemet kommer att behöva saneras: beskriv systemet översiktligt 

ex . hopsvetsat/hopskruvat  rörsystem, var finns öppningar, var kan foderrester främst fastna 

etc  

Sanering av fodersystem – se mall avel  
 
Provtagningar 
Ange datum, typ av provtagning och resultat -  x antal sock/träckprover, miljöprover, ev 

foderrpover (tagna var?) etc. 

Uppföljande provtagningar: ange vilka djurgrupper = flock = skilda epidemiologiska enheter 

som provtagits samt datum och resultat (t.ex. x sock/ träckprover poolade från z djur) 

Hänvisa till besättningsskissen och ange var positiva prover tagits.  
 
Djurflöden, praktiska problem 

Ange hur djur flyttas (vilka djurgrupper och ungefärliga antal, samt hur ofta) inom och ut ur 
besättningen, vid normal produktion. Definiera de praktiska problem som beräknas uppstå 
under spärrtiden etc 

Hantering av praktiska problem 

 Ge förslag på hur eventuella praktiska problem kan lösas 



   

 
Hygienregler 
Fungerande hygiengräns ska sättas upp vid gränsen mellan rent och smittat. Vid 
hygiengränsen ska alla som passerar byta fotbeklädnad, yttre skyddskläder, tvätta och 
desinficera händerna. 
Tänk på att även torka av och desinficera kranar, dörrhandtag, strömbrytare och dylika 
kontaktytor ofta. 
Inga förorenade kläder eller skor/stövlar i personalutrymmen. Handtvätt skall ske innan man 
äter, röker, snusar, äter godis under saneringsarbetet. Allt som stoppas i munnen skall ske med 
rena händer. 
Kläder och skor/stövlar tvättas regelbundet. Kläderna tvättas i 60°. Skor och stövlar tvättas i 
tvållösning och desinficeras. 
Särskilt viktigt är att momenten grovrengöring och noggrann mekanisk rengöring utförts i 
hela anläggningen, innan nästa moment startar. 
 
Saneringsgång 
Saneringen av djurutrymmena kan indelas i  

1. Grovstädning (ta bort skräp, lös inredning och annat som ska kasseras eller rengöras 
på annan plats) 

2. Mekanisk grovrengöring 
3. Noggrann mekanisk rengöring (högtryckstvätt, dammsugning där vatten ej är lämpligt, 

skrubba och/eller våttorka ev. kvarvarande synlig smuts, torrborsta om vatten ej kan 
användas) 

4. Upptorkning (det får inte ligga vattenpölar kvar när desinfektionsmedel läggs på, då 
ser man inte om det är rent, och desinfektionsmedlet späds ut och får sämre effekt) 

5. Veterinär besiktning 
6. Desinfektion (alla ytor som tål fukt beläggs med desinfektionsmedel) 
7. Upptorkning (desinfektionsmedlet skall torka helt).  
8. Provtagning innan nya djur får sättas in. 

 
Observera att planen är ett förslag. Den ska justeras i samråd med saneringspersonal, veterinär 
och djurägare. Det kan bli aktuellt med vissa ändringar under arbetes gång om nya 
frågeställningar dyker upp. Planen skall godkännas av såväl SJV, Länsveterinär, SVA och 
Agria. 
 
Avlivning 
Avklarat 0707xx av AGA med koldioxid. Åtgång: xx kg.  
 
Gnagarsäkring 
Utökad gnagarbekämpning påbörjas innan stallarna töms för att förhindra att smittade gnagare 
flyttar till grannfastigheter.  
 
Utlastning av djur 

Avklarat 0707xx. Vem/hur? Ange antal ton till destruktion  
 
Utgödsling 
Kvarvarande foder tas ut tillsammans med gödseln. Gödsla ut med utrustning som inte 
används i vanliga fall på våra (eller andras) gårdar med djur alt noggrann rengöring/sanering 
efteråt. Spill skall undvikas.  
Strö etc från ev grovsopning skall gå med sista transporten och spridas/komposteras/grävas 
ner tillsammans med gödseln 



   

 
Alternativ omhändertagande (i samråd med kommun, länsstyrelsen); 
- Spridning med omedelbar nedplöjning – ej på åker som ska användas till vallfoder nästa 
säsong  Bör undvikas pga uppförökning i närmiljön! 
- Kompost – varva lika delar halm o gödsel – täck med jord, torv eller perforerad plast 
- Gräv ner Obs! platsen måste vara ok med kommun (tillräckligt långt från vattentäkt, grannar 
etc) 
 
Plattan/asfalten utanför huset spolas med högtryckstvätt och desinficeras. Lämpligt medel: 
Släckt kalk slammat i vatten till pH 12 (ca 1 kg kalk till 1000 liter vatten). Om mark runt 
plattan nedsmutsats ska översta lagret kalkas alternativt skalas av och tas omhand tillsammans 
med gödseln. 
 
Efter användning tvättas utrustning/maskiner noga och desinficeras. Flytta fordonet så att alla 
ytor på hjulen saneras. Tvätt sker lämpligen inne i stallet, innan eller i samband med att detta 
grovstädas, eller ute på plattan. Tvätta gummimattor och torka rent ytor i hyttar med trasa och 
desinfektionsmedel. 
 
Förberedelse 

Mental förberedelse och noggrann planering är viktigt, så att man inte gör saker i fel ordning. 
Det kan vara bra att börja i en avdelning och göra denna helt ren (men ej desinficera) så att 
kontrollveterinären kan godkänna innan man gör likadant i alla avdelningar.  
 
Läs instruktionerna för respektive medel, så att rätt koncentration används och i rätt vatten- 
och rumstemperatur och med rätt verkningstid, samt rätt utrustning samt att inga medel 
används ihop som har motverkande effekt (ex starkt sura mot starkt alkaliska/basiska).  
Det är sällan bra att överdosera medlen avseende koncentration. Hellre då gå över ytan en 
extra gång. 
 
Kostnader 
Arbetet skall ske kostnadseffektivt, men slutresultatet är viktigast. Det som härrör till extra 
arbete och kostnader utöver normal rengöring skall bokföras noga (mantimmar, maskinhyror, 
desinfektionsmedel, kasserad utrustning och förbrukningsmaterial mm). 
 
Grovstädning 

Momentet grovstädning innefattar skrapning/sopning av golv, bortskaffande av skräp, 
nedmontering av utrustning (vattenkoppar, nipplar, fläktar - om de inte tål högtryckstvätt) så 
att de ytor som ska rengöras - golv, väggar etc. friläggs. 
Finns det behov för reparation utförs det nu. 
 
Mekanisk grovrengöring 

Spola noga av alla ytor uppifrån och ned med högtryck. Djurutrymmet ska under hela 
rengöringsfasen ha en temperatur på minst 20-25°C. Undvik temperatur över 40°C eftersom 
proteiner koagulerar av värme och bildar en skyddande hinna på ytorna. Blötläggningsmedel 
kan användas vid behov.  
Kolla resultatet och spola om vid behov innan nästa moment inleds. 
Håll dörrarna stängda till förrummen för att undvika aerosolspridning till renare lokaler då 
tvättning pågår. 
Ute: Ventilationshattar, taktrummor, tak, silos och siloplattor tvättas. 
Planeras klart xxxxx. 
Färdigstäda plattan utanför huset snarast och kalka. 



   

 
Tvättvatten i spolbrunnen tas om hand; 
-  via det ordinarie avloppet 
-  separat tank varifrån det kan pumpas upp och tas om hand 
- allmänt VA-nät: 
 
Uppsamlat tvättvatten kan antingen: 
• Spridas och plöjas ner direkt tillsammans med gödseln.  

(OBS! Vattnet får inte spridas på betesvallar där djur skall beta nästa säsong).  
Bör undvikas pga risk för uppförökning i närmiljön 

• Kalkas med ca 1 kg släckt kalk per m3 till pH 12 (kolla med strips - finns på apotek). 
(OBS! efter kalkning blir bottensatsen seg). Rör om och avlägsna omgående. 
Efter ett dygns verkningstid kan vattnet spridas på fält. Risk för brännskador på växande 
gröda men vall som ska växa upp nästa år tar ej skada pga buffrande verkan av jord.  

 
Utfört xxxxxx. 
 
Finstädning/tvätt 
Skumma och tvätta stall och förrum systematiskt bit för bit uppifrån och ned enligt era 
vanliga rutiner.  
Foderrännor. Var noga med att tvätta kedjan i alla vrår. Motorer rengörs för hand. 
Fyll vattensystemet med kalklösande rengöringsmedel och byt vid flera tillfällen. Rengör 
skarvar och upphängningsanordningar även på vattenramperna. Tvätta järnrören över 
vattenramperna.  
Glöm inte att öppna och rengöra vajerlås och liknande till hissanordningarna (vajrar och 
linor). 
 
Kontroll av finstädning 
Efter finstädning, när lokalerna torkat upp, kommer veterinären och inspekterar. Tag för vana 
att varje dag själva kontrollera gårdagens arbete när det torkat upp och genast korrigera alla 
delar som inte är fullständigt kliniskt rena. 
 
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.  
 

Bakteriologisk kontroll 
Efter slutdesinfektion då djurutrymmet är torrt tar veterinären svabbprov avseende 
salmonella. 
 
Tidsplan 
Planerad nyinsättning av djur  xxxxx 
 
Förordnad salmonellautredningsveterinär /underskrift med datum 



   

Bilaga 1 
 
Beskrivning av anläggningen 

 
Djurägare; 
Adress; 
Fastighetsbeteckning; 
PPN;  SE XXXXX,  
Export SE; XXXXX (gäller endast avel). 

Hyrs och drivs av; XXXXXXX 
Typ av produktion/ursprung: slaktkyckling – levererad från xxx den XXXX 
Salmonellakontrollveterinär: XXXXXX. 
Hönshälsokontroll/export: (endast avel). 

 
Situationsskiss; 
 
Byggnader; material, ålder, inredning etc 
 
Beskrivning av eventuellt skilda epidemiologiska enheter på anläggningen; hela, täta väggar, 
separata system för foder, ventilation, utgödsling. 
 
Övriga utrymmen; förråd, elutrustning, reservkraft, tvättstuga, kontor/fikarum/ 
omklädningsrum etc. 
Anläggningen hålls låst, endast behöriga får komma in (generellt besöksförbud). Byte av skor 
och skyddskläder. Träskor i servicerum, stövlar i stall och i strumplästen i fikarummet. 
 
Alla ytor och inredning med undantag av elektrisk/elektronisk utrustning är tvättbar. 
 
Fodersystem: xxx med hissbara rännor med kedjor. En fodervåg per hus placerad xxxx 
Två silor förser avd xxx med foder och X st förser avd xxx.  
Foder levereras från Xxxxxx, xxxxxx fabriken.  
 
Vattensystem: xxx nipplar med spillkopp. Vattnet kommer från xxxx( tex två borrade brunnar 
- blandas i hydroforen). Den ena brunnen kopplas in vid behov (tvättperioden), men förser i 
övrigt ägarens hushåll med dricksvatten. 
 
Strö: Kutterspån/halm i balar tas in innan djuren kommer i mängd som ska räcka hela 
perioden. Balarna är placerade xxxxx. 
 
Ventilationssystem: Xxxxxxx taktrummor med ljusfällor under och hattar över samt piggar 
mot fåglar. Typ Xxxxx undertrycksvent. 
 
Golven är släta med centralt placerade avlopp (X stamledningar) som mynnar i 
spolvattenbrunn rymmande XX m3.  
Väggar av betongelement (frigolit inuti) med silikonfogar.  
 
Kortsideportar i plåt. Isolerade. 
 
Lösull 300 mm som isolering på loftet. 
 
 


