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Smittebeskyttelse i SPF-bruksbesetning 
 
 

1. HENSIKT 

Anbefalingene skal sikre at SPF-status opprettholdes ved oppstart av bruksbesetninger og 

hindre at smitte introduseres i besetningen etter oppstart. 

 

2. ANSVAR 

Ledelsen i Helsetjenesten for svin har ansvar for faglig innhold og oppdatering av 

anbefalingene. Slakteriets helsetjenestekonsulent/veterinær har ansvar for faglig 

tilrettelegging og oppfølging lokalt. Besetningseier har ansvar for praktisk gjennomføring av 

tiltakene.  

 

3. GJENNOMFØRING 

Detaljert plan for hver enkelt besetning bør settes opp i samråd med 

Helsetjenestekonsulent/veterinær ved slakteri  

 

3.1 Tiltak før innsett av SPF-dyr 

Før det settes inn SPF dyr må husdyrrom rengjøres grundig mekanisk, vaskes med såpe og 

desinfiseres. Følg Helsetjenesten for svin sine anbefalinger for vask og desinfeksjon. 

www.animalia.no . Valg av vask og desinfeksjonsmidler bør skje i samråd med 

Helsetjenestekonsulent/veterinær ved slakteri. Husdyrrommene må ha stått tomme i minst 3 

uker. Velges gassing bør den utføres av profesjonelt firma. 

Klær og skotøy vaskes og skal stå ubrukt i minst 3 uker. Tilstøtende rom som trafikkeres fra 

husdyrrom (kontor, lagerrom osv) reingjøres/vaskes og desinfiseres. Gjødselkjeller bør 

tømmes. 

 

3.2 Tiltak ved mottak av SPF-dyr 

Transporten skal skje i henhold til egne retningslinjer for transport av SPF-dyr utarbeidet av 

Helsetjenesten for svin. Ved mottak føres dyra direkte fra dyretransportbil via bilens 

lasterampe til husdyrrom uten å komme i kontakt med områder som ikke har vært desinfisert.  

 

3.3 Smittebeskyttelse - persontrafikk 

Inngang til fjøset må ha et klart skille – med en rist – mellom rein (inne) og urein (ute) sone. 

All trafikk ut og inn av fjøset skal foregå gjennom denne inngangen. Ved passering av rista 

må alle skifte til besetningens skotøy og overtrekkstøy (kjeledress). Dette gjelder også 

gårdens egne folk. Besøkende skal alltid foreta håndvask når de går inn i besetningen. 

Det bør være minst mulig besøk i besetningen.  

Det skal være  mulighet for dusj i tilknytning til inngangspartiet (innslusing). 

 

Det bør være minst mulig besøk i besetningen. Besøkende som har vært i andre grisehus i 

løpet av de siste 72 timer skal dusje før de går inn i husdyrrommene. 

 

 

 



3.4 Smittebeskyttelse - dyr 

Det må kun rekrutteres dyr fra SPF kjerne- eller formeringsbesetninger, fortrinnsvis fra kun 

en besetning. 

 

Ved levering av smågris/slaktegris skal dyrebil være tom og rengjort ved ankomst gården hvis 

ikke annet er avtalt med slakteriets helsetjenestekonsulent. Det bør være eget utlastingsrom 

for levering av smågris/slaktegris, med klart skille mellom besetningsområde og område for 

dyrebilsjåfør. Det bør være lukket dør mellom dyrebil og husdyrrom under opplasting. Etter at 

dyra er levert bør utlastingsrommet vaskes og desinfiseres på en slik måte at det ikke føres 

smitte fra utlastingsrommet og inn i husdyrrommet/besetningen.  

 

3.5 Annet 

• Utstyr og redskaper (inkl. utstyr til veterinærbehandling) og medisinflasker skal 

desinfiseres dersom det har vært brukt i andre husdyrbesetninger.  

• Halm, høy og liknende bør komme fra eget jorde eller jorde som ikke er gjødslet med 

grisegjødsel. Ved oppstart anbefales det å vente i 3 år før en bruker grovfôr fra eget 

jorde. 

• En bør ikke ha felles utstyr for gjødselhåndtering med andre besetninger. 

 

• Hund og katt bør holdes borte fra husdyrrom og det bør inngås avtale med firma om 

gnagerbekjempelse. 

• I samarbeid med slakteriets helsetjenesteveterinær bør det utarbeides egne rutiner for 

smittebeskyttelse for nødslakt, henting av selvdøde dyr og mottak av fôr, flis og annet 

utstyr til drifta 

 

 

 
 


