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Smittebeskyttelse

Helle Hellemann, Svineproduktionsrådgiver

Sund fornuft 

og 
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KARANTÆNETIDER FOR 
PERSONER

Følgende hovedregler er gældende før 
adgang til besætningen ved ankomst 
fra udlandet: 

1. 24 timers karantæne fra den danske 
grænse krydses til man må gå ind i 
besætningsområdet.

2. Inden adgang til besætningsområdet 
skal der skiftes tøj og sko. Derudover 
skal man have været i bad.

3. Fødevarer, jagttrofæer og levende 
dyr medtaget fra udlandet må IKKE 
være i besætningsområdet.

• Indenlands: 12 timers karantæne fra lavere status

• Udenlands: se tabel

SMITTEBESKYTTELSE IND
• Eneste indgang til staldområdet er 

gennem forrum. Skilt med adgang 
forbudt og telefonnummer. Lås døren. 
Skilt med procedure for adgang i 
besætningen og besøgsliste.

• Udetøj og fodtøj tages af i det rene 
område (markering af hvor området er).

• Mellem skiftet fra udebeklædning til 
staldbeklædning skal hænderne vaskes 
med desinficerende sæbe og papir til 
aftørring.

• Bad ind i besætningen, såvel som ud.

• Staldtøj og støvler bliver i det beskidte 
område. Det kan anbefales at desinficere 
støvler før indgang i besætningen.
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Personale
• Bad ind i stalden (alle altid)

• Arbejdstelefon til ansatte som bliver i besætningen. 

• Madordning, aldrig medbragt mad.

• Ryge muligheder (mellem bygninger ikke på vej).

• Adresse søgning.

https://eu-
commission.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3db65
168d4ad4d829a38560d7f868ace

Tillæg til kontrakt

https://eu-commission.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3db65168d4ad4d829a38560d7f868ace
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• Oplys karantæne regler

• Medbragt værktøj følger 
samme karantæneregler som 
personer. Telefon mm. 
(rengøring, plasticpose egen 
tlf.)

• Hav det mest gængse værktøj 
liggende i stalden.

• Hvor bor håndværkerne

UDEFRA KOMMENDE 
ARBEJDSKRAFT 

Medicin og ornesæd

• Al yderemballage til ornesæd, medicin mv. skal efterlades enten 
helt uden for staldområdet eller i det yderste afsnit af forrummet. 

• Desinficer Flasker og instrumenter før indførsel i besæt-
ningsområdet, - med mindre de er afhentet/ leveret direkte fra 
apotek eller producent. Efter desinfektionen skylles flasker og 
instrumenter omhyggeligt med vand. 

• Indfør kun uåbnede medicinflasker i besætningsområdet.
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Foder og strøelse
• Foderbiler i besætningsområdet regler og afmærkning (slanger)

• Kontrol af oprindelsesland på indkøbt foder/sækkevarer

• Foder og strøelse, som leveres som sækkevarer, leveres i nye papir eller 
plastiksække

• Sækkene leveres på rene nye Europapaller eller rene nye engangspaller 

• Leverandøren afsætter pallen på en ren og tør flade lige uden for 
”sækkekarantænerummet” 

• Besætningens interne palleløfter el. lign. løfter derpå pallen ind indefra. Sække 
og paller skal derefter stå urørt i mindst 24 timer 

• Tomme sække indføres ikke i stalden (rodemateriale) 

Udmugning / gyllekørsel
• Ved udmugning fra dybstrøelsesstalde etableres en tydelig, 

fysisk barriere mellem besætningsområde og udeområdet 

• Denne barriere må ikke overskrides af den minilæsser eller 
materiel, som anvendes til udmugningen

• Vognen, hvorpå dybstrøelsen placeres, skal placeres uden for 
barrieren. Hvis både minilæsser og vogn betjenes af samme 
person, skal denne anvende forrummet ved ind og udgang 

• Anvendes lejet minilæsser eller lignende skal dette materiel 
være rent og desinficeret af ejer før indkørsel i besætnings-
området 

• Materiellet bør ikke have været i svinebesætninger med lavere 
sundhedsstatus de forudgående 24 timer

• Ved gyllekørsel oplyses tydeligt omkring kørevej, samme 
foranstaltninger som ovenstående i forhold til materiel
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Karantænerum
• Besætningens karantænerum forhindrer overførsel af smitte til besætningen ved indkøb af 

polte, de anbringes i karantænerummet i en periode på mindst 42 dage

• Placeres længst muligt væk fra besætningsområdet

• Smittebeskyttelsen af karantænerummet sker efter samme princip, som gælder for det 
pågældende besætningsområde 

• Karantænerummet har ikke have fælles foderanlæg med besætningsområdet - med mindre 
anlægget er indrettet således, at der ikke kan strømme luft fra karantænerummet til 
besætningsområdet

• Karantænerummet har ikke have fælles udmugningsanlæg (herunder gylleanlæg) med 
besætningsområdet 

• Karantænerummets ventilationsanlæg skal have ind- og udsugning/blæsning længst muligt væk 
fra besætningsområdets ind og udsugning/blæsning

• Filter på karantænerummets udsugning/blæsning kan anbefales 

Udlevering af grise
• Informer chaufføren (og personale)−tydelig skiltning −tænd lys på 

rampen, chaufføren skal bruge−mal ramperne i forskellige farver

• Ved udlevering af grise betræder chaufføren fra svinetransporten ikke 
besætningsområdet og besætningspersonalet må ikke betræde 
transportvognen (markering med skilte) 

• Efter endt udlevering vaskes udleveringen (udefra) og desinficeres og 
holder 12 timers karantæne inden den betrædes fra 
besætningsområdet. Gøres som det sidste inden endt arbejdsdag

• Hvis muligt brug egen vogn til evt. slagtesøer og hold så langt væk fra 
besætningsområdet som muligt. Husk rengøring af egne transport og 
udleveringsvogne
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EKSPORTBILER, VASKECERTIFIKAT

• Internet portalen
www.tjekvogn.dk

• Sms til 51291070 med 
registrerings nr.- Retur sms
med vasketidspunkt

• Eller via app på telefonen

STATUS FOR VASKECERTIFIKAT
• For at undgå udbrud af Afrikansk Svinepest i Danmark, er der indført et forhøjet 

beredskab for lastbiler, der kommer fra udlandet.

• DANISH-godkendte transportører og køretøjer, som inden for de seneste syv døgn har 
kørt i sort zone, må ikke køre direkte til danske besætninger

• De første7 dage, efter endt vask og desinfektion på en af de DANISH-godkendte 
rengørings og desinfektionspladser, må de kun køre til DANISH-godkendte samlesteder. 

Europa er inddelt i 3 
forskellige zoner:

Grøn zone = risikoområder

Rød zone = højrisikoområder

Sort zone = områder under 
forhøjet beredskab
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DAKA

• Med et skilt, vises tydelig hvilken rute 
lastbilen skal køre.

• Skal ligge tæt ved fast vej så langt væk fra 
besætningen som muligt 

• Bokse og brønde er effektiv afskærmning 
mod ådselædende dyr, og reducerer risikoen 
for smittespredning, husk skygge og godt 
underlag som eks. betonspalter

• Karantæne af DAKA spand efter rengøring 
12 timer

• Skadedyrsbekæmpelse

• Alle ydre døre skal være låst også foderlade 
mm.

• Biofilter på indsugning ventilation.

• Hegning af besætningsområdet 
(omfangshegn)

• Bortskydning af vildsvin i naboområdet

BYGNINGERNE
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• Der er samme risiko, hvad enten du går på jagt efter vildsvin eller 
andet vildt

• Der risiko for, at få afrikansk svinepest virus på sit tøj, fodtøj, 
udstyr og hænder, selv hvis man går på jagt uden for områder med 
svinepest

• Før hjemrejsen til Danmark, vaskes alt udstyr inkl. tøj, skydestok, 
våben og støvler

• Efter hjemkomst vaskes tøjet i enzymholdigt vaskemiddel ved 
mindst 60˚. Herefter lægges tøjet i blød i et godkendt 
desinfektionsmiddel, fx Vircon S.

• Hunde brugt til jagt må, på grund af mulig smittespredning, ikke 
komme i kontakt med danske grise

• Undlad enhver direkte og indirekte kontakt til danske husdyr inden 
for de første 48 timer efter ankomsten til Danmark

• Der totalt forbud mod, at fodre svin og vildsvin med slagte- og 
madaffald, dette gælder også madpakkerester, i hele EU.

• På Fødevarestyrelsens hjemmeside oplyses det hvilke regioner der 
har svinepest 

JAGT

Nye lovkrav om MRSA
(zoonotisksmittebeskyttelsesplan)

• Al personadgang til og fra besætningen skal ske via et forrum

• Forrummet skal være udstyret med faciliteter til bad, håndvask, 
hånddesinfektion, tøjskift og skift af eller vask og desinfektion af fodtøj

• Kravet om forrum gælder ikke for personadgang til og fra besætninger, 
som helt eller delvist opholder sig på udendørs arealer. 

• For disse besætninger skal personadgang til og fra besætningen ske via 
et rum med faciliteter som i et forrum

• Beliggende så tæt på indgangen til besætningen, som praktisk muligt. 
Rummet må ikke være beliggende i privat bolig
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Detaljer der skal forefindes i forrum
• Bad med koldt og varmt vand

• Badesæbe, shampoo og rene badehåndklæder

• Håndvask med koldt og varmt vand

• Håndsæbe

• Hånddesinfektionsmiddel

• Engangshåndklæder

• Rent tøj eller uigennemsigtigt engangsovertrækstøj med hætte, der kun anvendes i besætningen

• Gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres (evt. engangsstøvleovertræk) til 
anvendelse i besætningen

• Faciliteter til vask og desinfektion af fodtøj og eventuelt udstyr

• Engangsmasker (minimum P2), som skal tilbydes personer, der hyppigt kommer kortvarigt i besætningen

Det skal du gøre
• Bad med sæbe for ejere og ansatte i svinebesætningen inden afslutningen af arbejdsdagen

• Håndvask med sæbe og hånddesinfektion som minimum hver gang forrummet forlades

• Tøjskift til og fra besætningen, herunder en beskrivelse af, hvordan det hindres, at tøj anvendt uden for besætningen 
forurenes ved kontakt med tøj, der har været anvendt i besætningen

• Skift fra eget tøj til rent tøj eller uigennemsigtigt engangsovertrækstøj med hætte for personer, som hyppigt kommer 
kortvarigt i besætningen

• Tilbud om brug af masker til personer, som hyppigt kommer kortvarigt i besætningen

• Håndtering og vask af tøj, der har været anvendt i besætningen, således at støv fra tøjet ikke spredes til omgivelserne

• Håndtering og bortskaffelse af engangsmaterialer, så det hindres, at omgivelserne bliver forurenet

• Fodtøjsskift eller vask og desinfektion af fodtøj, herunder en beskrivelse af, hvordan det hindres, at rent fodtøj forurenes 
ved kontakt med fodtøj, der har været anvendt i besætningen og/eller ved kontakt med forurenede gulvarealer

• Vask og desinfektion af udstyr eller værktøj, der har været medbragt i besætningen, så det hindres, at omgivelserne 
udenfor forurenes

• Herudover skal smittebeskyttelsesplanen indeholde en beskrivelse af, hvordan procedurerne formidles til personer, der 
skal have adgang til besætningen.

Krav om etablering af bad, jf. § 10 skal være opfyldt senest den 1. juli 2020
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Ved udbrud af ASF
• Sygdommen er anmeldepligtig, ved mistanke bliver besætningen sat under offentlig tilsyn

• Der udtages materiale til i undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet. Det foreløbige svar på prøverne 
foreligger indenfor det første døgn, og det endelige svar 2 døgn efter udtagelsen af prøverne

• Fødevareregionen laver smitteopsporing, og eventuelle kontaktbesætninger sættes under offentlig 
tilsyn

• Ved positiv diagnose skal besætningen slås ned, hvilket sker under ansvar af Fødevareregionen

• Kadaverne bortskaffes enten ved destruktion eller ved nedgravning

• Rengøring og desinfektion skal godkendes af Fødevarestyrelsen

• Der oprettes 3 kilometer beskyttelseszoner og 10 kilometers overvågningszoner omkring smittede 
besætninger

• EU vil lukke øjeblikkeligt som en konsekvens af bare ét udbrud i vildsvin eller grise på dansk jord.

• Samme gælder i Tyskland Uanset hvor det første udbrud vil blive set, vil der blive ”National stand still” i 
72 timer, hvor der ikke må flyttes rundt på grise i landet, før man har et overblik over situationen. 

• Der vil som minimum være tre døgn, hvor man ikke må sende grise derned. 

• Hvad gør du med dine grise,  hvordan er du forberedt hvis du ikke 
kan komme af med dine dyr?

• Hvad hvis du ligger i zonen med ASF uden selv at have det

• Overblik over hvor der er ekstra kapacitet

• Der er tre døgn stand still
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