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STOPPA SMITTAN – DET LÖNAR SIG!



Det nya smittskyddsprogrammet 
Smittsäkrad Besättning Gris kommer 
att höja smittskyddet i svenska gris-
besättningar. Vi är bra, men vi kan 
bli bättre! Målet är förhindra utbrott 
och spridning av smittsamma sjuk-
domar, både smittor som kan över-
föras mellan djur men också mellan 
djur och människor. Genom att jobba 
med smittskydd på ett strukturerat 
och långsiktigt vis förebygger du 
sjukdomsutbrott. Du förbättrar  
också på sikt både djurhälsa och  
produktionsresultat.

Smittsäkrad Besättning Gris drivs av 
Gård & Djurhälsan AB i nära samar-
bete med Sveriges Grisföretagare, 
Lundens Djurhälsovård AB och  
Distriktsveterinärerna. Även enskilda 
privatpraktiserande grisveterinärer 
arbetar i programmet.

Programstart sker 2016. Program-
met ersätter gradvis de frivilliga 
salmonellaprogrammen och utgör 
grunden för ersättning enligt zoo-
nosförordningen. En besättning kan 
vara ansluten på två olika nivåer, 
Grund eller Spets, utifrån hur 
hög smittsäkerheten är. Vid 
ett salmonellautbrott har 
besättningar anslutna till 
Grund möjlighet till statlig 
ersättning på upp till 60% 
och besättningar anslut-
na till Spets på upp till 
70% av kostnaderna.

Utöver den statliga ersättningen  
erbjuder vissa försäkringsbolag  
ytterligare skydd genom besättnings- 
försäkringen. Det är också möjligt 
att de kan ha andra villkor och för- 
delar kopplade till programmet. Hör 
efter med ditt försäkringsbolag!

Det nya smittskyddsprogrammet 
baserar sig på en skräddarsydd risk-
bedömning och rådgivning, så att 
smittskyddsarbetet blir så effektivt 
som möjligt. Programmet bygger på 
två delar – en egeninventering av 
gårdens rutiner (smittskyddsdekla-
ration) och en genomgång av vete-
rinär med särskild smittskyddsut-
bildning (gårdsbesök). Besättningen 
önskar själv veterinär i programmet. 
Steg för steg går du och veterinären 
igenom gårdens smittskydd vad 
gäller t ex inköp av djur, utlastning, 
kadaverhantering och persontrafik. 
Veterinärbesök i programmet sker 
med 12 till 24 månaders mellan- 
rum, beroende på produktionstyp  
och besättningsstorlek. Vid dessa  

tillfällen görs en bedöm-
ning av vilken nivå  
gården befinner sig på.



ANNA-GRETA ENSTRÖM  
Programadministratör  
Smittsäkrad Besättning Gris

Gård & Djurhälsan 
0511-676 62 
076-128 38 43 
anna-greta.enstrom@gardochdjurhalsan.se

På webbplatsen smittsäkra.se finns 
mer information om programmets 
innehåll. Där finns också ett själv-
test och praktiska smittskyddsråd: 
www.smittsäkra.se

Alla besättningar som idag är anslutna 
till något av de frivilliga salmonella- 
programmen kommer inför program- 
start att få mer information om 
Smittsäkrad Besättning Gris.  

Anslutningen sker inte automatiskt, 
du måste aktivt välja att ansluta din 
besättning.

Vill du ansluta din besättning, gå in 
på www.smittsäkra.se och gör en 
intresseanmälan. Inför programstart 
blir du då kontaktad och får informa-
tion om hur du går till väga. Du kan 
också ringa vår programadministratör 
Anna-Greta Enström.

SBG

SMITTSÄKRAD BESÄTTNING GRIS



Vill du veta mer om Smittsäkrad 
Besättning Gris, kontakta din besätt-
ningsveterinär, djurhälsoveterinär 
eller programansvarig veterinär 
Frida Karlsson.

FRIDA KARLSSON 
Programansvarig  
Smittsäkrad Besättning Gris

Gård & Djurhälsan 
013-24 48 48 
070-231 77 81 
frida.karlsson@gardochdjurhalsan.se
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