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Smittskyddssamråd 
 

Smittskyddssamråd är en del av hygienprogrammet, smittsäkrad besättning (SSB) vilket 

är ett frivilligt rådgivningsprogram som behandlar smittskyddet i nöt- och 

grisbesättningar.  

Numera finns det ofta fler djur på varje gård, men färre gårdar på större avstånd från 

varandra. Den som köper eller säljer djur kan få djur från områden långt ifrån, med 

andra smittor och annan immunstatus. 

Djuren representerar också ett stort värde som det är viktigt att skydda från smittsamma 

sjukdomar. Ett sjukdomsutbrott får stora konsekvenser när många djur blir sjuka och 

risk finns också att gården spärras från att sälja både liv och slaktdjur under den tid som 

sjukdomen pågår. 

Rådgivningen har tidigare fokuserat på salmonella men idag planeras smittskydd för 

alla förekommande smittor som ett komplement till vaccinationer och annat hälsoarbete. 

Smittskyddssamrådet är obligatoriskt när en besättning som är med i SSB, steg 2 och 

vill göra ett nytt stall eller en ombyggnad av befintliga djurstallar. Rådgivningen utförs 

av en specialutbildad veterinär. Det ersätter inte länsstyrelsens förprövning men kan 

med fördel samordnas med denna.  

 

Smittskyddssamråd kan göras utan besättningsbesök, då ritningarna skickas till 

veterinären, men det är oftast nödvändigt att besöka gården för att få en uppfattning om 

hur bygget kommer att fungera tillsammans med befintliga byggnader och gödsel- och 

foderanläggningar. 

 

Veterinärerna på Gård & Djurhälsan är utbildade för och gör smittskyddssamråd hos de 

djurägare som så önskar, det är inget krav att vara ansluten till något annat 

rådgivningspaket. 

 

Erfarenheter 

Genom åren har ett knappt 40-tal samråd gjorts.  Av dessa var majoriteten byggnader 

för dikor (19 st). Det gjordes också samråd för 8 st kalvstall för inköpta kalvar och för 5 

st stall åt slakttjurar. 

 

De råd som gavs syftade till att ge ett bättre smittskydd både för att stänga smittan ute 

från stallet men också för att minska smittorna mellan djuren i olika avdelningar och 

boxar. 

 

De 4 vanligaste råden var: 

1. Bättre hygiensluss och tvättmöjligheter för besökare och personal. 

2. Fler spolslangar för stövlar i stallet och bättre placering av vattenkar till djuren. 

3. Lägre beläggning, färre djur per yta eller box. 

4. Bättre lastningsplats för slaktdjuren eller för livkalvar (ut eller in). 
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Utförda smittskyddssamråd mellan 2014 – maj 2019 
- köttproduktion 

 

Dikor 

Stalltyp 
Antal utförda 

smittskyddssamråd 

Djupströbädd 14 

Liggbås 1 

Kalvningsavdelning 1 

Ungdjur/kvigor 1 

Tjuravdelning 2 

  SUMMA                   19 st  

 

Kalvar 

Stalltyp 
Antal utförda 

smittskyddssamråd 

Rekryteringskvigor 1 

Inköpta mjölkdrickande 5 

Inköpta avvanda, mjölkras 2 

  SUMMA                   8 st  

 

Tjurar 

Stalltyp 
Antal utförda 

smittskyddssamråd 

Mottagningsstall, halvfabrikat 1 

Slutgödning, liggbås 2 

Slutgödning, spaltbox 1 

Slutgödning, djupströ 1 

  SUMMA                   5 st 

 

Djurägare som genomfört smittskyddssamråd ringdes upp för att se hur resultatet blev.  

- 25% svarade att det inte blev något bygge 

- 50 % svarade att de ändrat efter de råd de fått vid smittskyddssamrådet 

- 8 % ändrade på annat sätt 

- 17 % hade inte gjort några förändringar efter smittskyddssamrådet 

- 80 % av de uppringda djurägarna tyckte det var mycket väl använda resurser att 

göra smittskyddssamråd.  
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Vanliga råd som gavs vid smittskyddssamråden: 
1. Hygienutrymmen för besökare och personal behöver bli bättre. 

2. Vattenposter; antalet dricksplatser för djuren och spolslangar för stövlar.  

3. Glesare beläggning generellt.  

4. Urlastningsplats till slakt eller inlastning för kalvmottagning.  

5. Förbättra flöden och körvägar.  

6. Lägg till en inspektionsgång.  

7. Gör flexibla fästen för grindar så att det går att ändra eftersom.  

8. Fler/bättre sjukboxar.  

9. Fler/högre mellanväggar.  

10. Flytta kadaverplatsen.  

 

Vanligaste ändringen som gjordes efter smittskyddssamrådet, var flytt av vatten, högre 
mellanväggar, fler/delade boxar.  
 
 
 
 
  


