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Salmonella – övervakning hos grisar 
som utgör del av Sveriges särskilda 
salmonellagarantier 2019  
 

 

Bakgrund  

Ur ett folkhälsoperspektiv är en låg förekomst av salmonella viktigt. Det ger en hög 

livsmedelssäkerhet. För att Sverige ska kunna upprätthålla de salmonellagarantier som 

omfattar införsel av både livsmedelsproducerande djur samt köttprodukter och ägg 

krävs att vår salmonellafrihet redovisas. Provtagningar i grisbesättningar är en del av 

de åtaganden som behövs för att uppfylla kraven enligt de av EU beviljade särskilda 

salmonellagarantierna.  

 

Gård & Djurhälsan tar i projektet ansvar för att salmonellaprovtagning genomförs i 

livdjursproducerande besättningar och suggpoolers centralnav. Jordbruksverket står 

för analyskostnaderna. Projektet löper årligen så länge Sverige är beviljade de särskilda 

salmonellagarantierna och så länge besättningsprovtagning i svenska grisbesättningar 

utgör en del av åtagandet. 

 

Resultat 

Provtagning avseende salmonella sker en gång per år i livdjursproducerande 

besättningar och två gånger om året i suggpoolernas centralenhet. Vid varje 

provtagningstillfälle tas träckprov från 50 suggor som poolas (blandas ihop) till tio 

samlingsprov.  

 

Under 2019 togs totalt 580 prover i 28 livdjursbesättningar och 15 suggpooler, se tabell 

1. Samtliga prover utföll med negativt resultat.  

 

Tabell 1. Antal prover tagna i de olika besättningskategorierna under 2019 

Besättningskategori Antal besättningar Antal prover 

Kärn Avel 3 30 

Kärn Elit 12 120 

Gyltbesättning 13 130 

Suggpooler 15 300 

Summa 43 580 
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Diskussion 

Målet med projektet är att genomföra provtagningen i livdjursbesättningar och 

suggpooler enligt vad som anges i Gård & Djurhälsans och övriga 

hälsokontrollorganisationers Plan & riktlinjer för hälsovård gris. Gård & Djurhälsan 

har under året genomfört provtagning i enlighet med projektets mål. I de 

grisbesättningar där andra organisationer bedriver hälsokontroll har Gård & 

Djurhälsan delegerat uppgiften.  

 

Provtagningen är nödvändig för att uppfylla kraven enligt beviljade 

salmonellagarantier. Genom att Gård & Djurhälsan administrerar provtagningen för 

alla hälsokontrollorganisationer genomförs provtagningen kostnadseffektivt för staten.  

 


