
Brug tjeklisten og se hvordan du kan mindske risikoen for at få 
salmonella på bedriften. Denne liste bør du altid have fokus på. 

Har du først fået salmonella på bedriften, kan det få ekstra store økonomiske  
konsekvenser på øko- og frilandsbesætninger, læs mere på bagsiden af dette fakta-ark.

Tjek-liste
Indkøb kun grise af leverandør med klar politik for forebyggelse af salmonella
• Salmonella introduceres ofte i slagtesvinebesætninger via indkøbte dyr, tjek status 

på www.spfsus.dk. Lav en aftale om at du straks får besked, hvis salmonella status  
ændres ved leverandør af smågrise. Er der risiko for salmonella, iværksæt da anbe- 
falingerne i tjeklisten på fakta-arket ” Øko- og frilandsgrise – Bekæmpelse af  
salmonella”.

Minimer fugle, rotter og mus på bedriften, som kan introducere smitte
• Sørg for at opsætte fælder/tilkald rottefænger. 
• Minimer risikoen for at rotter eller andre dyr kan komme til foder og halm ved at opbevare 

det bag lukkede døre eller beholdere. 
• Hav fokus på oprydning på bedriften både ude og inde. 
• Benyt fuglesikrede fodertrug udendørs, så fuglene ikke kan komme til foderet.
• Flyt jævnligt udendørs fodrings- og vandtrug samt hytter, så det ikke bliver tilholdssted  

for skadedyr.

Benyt holddrift, brug alt ind - alt ud princippet
• Sørg for at der ikke sker sammenblanding af dyrene.

Sørg for konstant fokus på hygiejne hos grisene
• Tøm og rengør stierne imellem hvert hold.
• Skrab udearealerne minimum 1 gang om ugen.
• Hav rene støvler og redskaber stående mellem hver dyregruppe – også ud til faremarken.

Tjek vaskecertifikater på transportbilen, som afhenter grise hos dig
• Transportbiler skal være rene, du kan tjekke vaskecertifikaterne på  

www.tjekvogn.dk eller sms vognens registreringsnummer  
på tlf. nr. 51 29 10 70.

Øko- og Frilandsgrise –  
Forebyggelse af salmonella  

         Vidste du
Salmonella typisk indføres på bedriften ved indkøb 
af avlsdyr og smågrise?



Salmonella kan give store økonomiske konsekvenser ved afregning
Ligger salmonella indekset på 45 eller mere, har det store økonomiske konsekvenser:

Der er jævnfør afregningsreglerne i Danish Crown A/S et fradrag i afregningsprisen mellem 2-8 % 
afhængig af niveau og tid besætningen har haft salmonella. Herudover er ekstra krav/særregler for 
at opnå tillægget for til specialgrise: 

• FRILANDSGRIS: For FRILANDSGRIS gælder det som anført i kontrakten at Frilandstillægget bort-
falder ved niveau 3 (slagtesvineindeks 65 – 100).

• ØKOLOGISKE GRISE: Ved de økologiske grise gælder, som anført i kontrakten at samtlige 
økologiske tillæg bortfalder ved niveau 3 (slagtesvineindeks 65 – 100). Bestyrelsen i Friland har 
dog vedtaget, at de økologiske leverandører, manuelt kompenseres med 50 % af de økologiske 
tillæg, i maksimalt 6 uger efter en bedrift er kommet i niveau 3.  

Se status på salmonella på din bedrift under Ejersiden, Danish Crown A/S ved at logge ind på  
www.danishcrown.dk/ejer. Under administration/salmonella overvågning kan du se status, kød- 
saftprøveundersøgelser, fradragsregler og månedsresultat.

Find mere information her:
Vejledning og handlingsplan til reduktion af salmonella i besætningen:  
www.svineproduktion.dk/viden/om-grisen og klik på ”Sygdom og behandling” og herefter  
”Reduktion af salmonella”.
 
Om handlingsplan for salmonella i svinebesætninger, som bl.a. beskriver overvågning af Salmonella 
i avls- og opformeringsbesætninger og hos slagtesvin, herunder udregning af slagtesvineindekset, 
fritestning og oplysningspligt ved fund af salmonella.
http://svineproduktion.dk/Viden/Paa-kontoret/Love-_regler-og 
-standarder/Salmonellahandlingsplan

         Vidste du 
Salmonella skyldes bakterier. De formerer sig 
bedst i tarmkanalen, men også gerne under 
fugtige betingelser udenfor tarmen. Udenfor tar-
men kan bakterierne overleve i flere måneder, 
det gælder også i jorden og i tørt miljø som støv.

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 – Bekæmpelse af salmonella
• Øko-bedrifter med grise – Syrer og desinfektionsmidler

         Slagtesvineindekset beregnes således:

Antal positive prøver sidste måned * 5 + antal positive prøver forrige måned + antal positive prøver 2 måneder siden 
 
Antal prøver sidste måned * 5 + antal prøver forrige måned + antal prøver 2 måneder siden

*100


