
Brug tjeklisten på bagsiden af dette fakta-ark og læs om tiltag, 
når du skal bekæmpe salmonella på bedriften.

Salmonella kan give store økonomiske konsekvenser ved afregning. Ud over fradraget fra 
Danish Crown, kan du helt miste dit tillæg til Frilandsgriseproduktionen eller øko-tillæg-
get. Tillægget kan helt bortfalde ved niveau 3.

Har du fået salmonella i din besætning, er det vigtigt, at du finder ud af hvor salmo-
nellaen starter. Er det i faremarken, hos smågrisene, slagtesvinene eller måske hos 
leverandøren af smågrise eller fra avlsbesætningen? Lav herefter en handlingsplan med 
din konsulent og/eller dyrlæge og tjek op på om indsatserne har en effekt.

Hvordan finder jeg ud af om grisene har salmonella? 
Hvis grisene er inficeret med salmonella, vil grisene ofte ikke have symptomer på, at de bærer 
bakterien. 

Du får viden om salmonella fra:
• Kødsaftprøver fra slagteriet, når grisene bliver slagtet.
• Prøver der tages i avls- og opformeringsbesætningerne.
• Prøver der tages i smågrisebesætningen.
• Diagnose om grise med klinisk salmonellose i din besætning.

 

Øko- og frilandsgrise –  
Bekæmpelse af salmonella  

         Vidste du
Selvom grisene er raske, vil et inficeret hold kunne 
blive ved med at danne antistoffer mod salmonella,  
hvilket vil aflæses af kødsaftprøverne.

         På øko-bedrifter
Det er kun nogle af de stoffer til rengøring og de-
sinfektion, som er godkendt på konventionelle 
bedrifter, som er godkendt på økologiske bedrifter. 
Læs reglerne for brug af sæbe og desinfektionsmid-
ler samt syrer i foder/vand i fakta-arket ” Syrer og 
desinfektionsmidler på Øko-bedrifter med grise”.



Tjek-liste
Opprioriter hygiejnen
• Begræns smitte ved støvleskift og redskaber til de enkelte staldafsnit. Brug gummistøvler og 

redskaber indenfor det enkelte staldafsnit eller sørg for rengøring  
mellem hver dyregruppe – også til og fra faremarken.

• Alt ind alt ud – undgå sammenblanding af grise.
• Tøm stien for alt halm og dybstrøelse mellem hvert hold.
• Rengør stien (kun højtryksrensning i tomme stier, brug vaskemure 

og vaskedug til nabosti med grise) og desinficer bagefter. Rens vandrør og foderautomater.

Undgå gylleoversvømmelse og sørg for jævnligt at skrabe udearealerne
Selv ved et lavt niveau af salmonella kan gylleoversvømmelser medføre kraftig forøgelse af  
salmonella-niveauet.
• Skrab udearealerne minimum 2 gange om ugen.
• Sørg for at udearealernes gulv/spalter er intakte, så de nemt kan skrabes.
• Vær også opmærksom på, at du ikke skraber gylle fra udearealerne ind til den næste sti.

Hav en klar strategi for håndtering af syge dyr og brug af sygesti
• Gå ind i sygestien til sidst, således du ikke spreder smitte til raske dyr.
• Placer sygestien, så der ikke er direkte adgang til de raske dyr.

Bekæmp diarré
• Specielt diarré men også andre sygdomme skal bekæmpes,  

da det kan øge forekomsten af salmonella.
• Isoler altid syge grise.

Sørg for god kvalitet af grovfoder og kraftfoder. 
• Proteinniveauet skal være afbalanceret.
• Sørg for grovere formaling og opjustering af byg.
• Overvej hjemmeblanding eller brug af fermenteret vådfoder.

Tilsæt syre til foderet
• Tilsæt minimum 1 % organiske syrer til smågriseblandingen.
• Tilsæt minimum 0,5 % organiske syrer til slagtesvineblandingen og foder til søerne. Det  

anbefales, at tilsætte 0,7 % organiske syrer, hvis der er et højt niveau af salmonella på bedriften.
• Hvis der bruges et blandingsprodukt, så husk at korrigere for produktets indhold af syrer.

Bekæmp salmonella i foldene udendørs
• Salmonella kan findes i jorden ude i folden, også flere uger efter der 

har været smittede grise.
• Hav fokus på hygiejnen i farehytterne.
• Benyt fuglesikrede fodertrug.
 
I ovenstående tjekliste kan du læse om tiltag, når du skal bekæmpe salmonella på din bedrift. Læs 
også tiltagene i fakta-arket ”Øko og Frilandsgrise – forebyggelse af salmonella”, som sideløbende 
også bør følges.

Udgivelsen er støttet af Foreningen Kustos af 1881

Dette er et ud af tre faktaark om salmonella på bedrifter med Øko- og Frilandsgrise.
Læs også fakta-arkene: 
• Øko- og Frilandsgrise – Forebyggelse af salmonella
• Øko-bedrifter med grise – Syrer og desinfektionsmidler


