
 

   SMITTEBESKYTTET 

FJERKRÆPRODUKTION 
              Overhold disse retningslinjer: 

 Hold altid døren til stalden låst 

 

 Skift fodtøj og overtrækstøj over hygiejnebarrieren i forrum  

 
 Vask hænderne før indgang til dyrene og ved udgang samt før og efter pakning 

af æg. Brug engangshåndklæder! 
 

 Hold orden, ryd op og gør rent! Både ved indgang til stalden, i forrum, pakke-

rum, udleveringsrum, ved fodersiloer, etc. 

 

 Sikre at veje og pladser ved porte, døre og fodermodtagelsessteder er veldræ-

nede og af fast materiale 

 

 Undgå ukrudt og beplantning rundt om stalden i mindst 1,5 m bredde 

 

 Sikre en effektiv skadedyrsbekæmpelse og hold vilde fugle ude fra lukkede 

staldmiljøer. Hold hunde, katte og andre husdyr væk fra stalden 

 

 Brug et sæt redskaber til hvert hus og lån ikke af naboen eller andre. Ingen red-

skaber eller værktøj må indføres uden desinfektion 

 

 Tjek at gæster, håndværkere, aflæssere, dyrlæger, etc. ikke udgør en smitteri-

siko inden adgang til stalden. Alle besøg skal registreres i en besøgsrapport  

 

 Led regnvandet væk fra tage med tagrender, så dyrene ikke har adgang til det-

te vand og undgå så vidt muligt vandhuller i udearealerne 

 

 Undgå reparationer, rengøring af tagrender, etc. i produktionsperioden 

 

 Sørg for rengøring og efterfølgende desinfektion under tomgangsperioden  

 

 Sørg for uddannelse og vejledning af alt personale, der kommer i stalden  

ALLE UDEFRA KOMMENDE FAKTORER UDGØR EN RISIKO FOR SMITTE. 

STIL KRAV SÅ DINE FORHOLDSREGLER BLIVER OVERHOLDT! 
   



  

INDGANG TIL STALDEN 
Forrummet skal hindre, at personer slæber smitte med ind i besæt-

ningen. Ved at skifte beklædning og fodtøj samt vaske hænder kan 

besætningen sikres bedst muligt. 

Forrummet skal være opdelt i uren zone og ren zone.  
 

Al adgang til stalden sker ved indgang gennem den urene  

zone, hvor alt udetøj og udefodtøj aftages 

 

Dernæst krydses adskillelsen mellem ren og uren zone. Adskillelsen 

af zonerne skal være en rist eller lignende, der er mindst 50 cm bred. 

Man krydser adskillelsen på strømpesokker. Der vaskes og desinfice-

res hænder, og man indtræder nu i den rene zone.  

 

I den rene zone tager man rent staldtøj og fodtøj på og  

evt. desinficeres fodtøjet, lige inden man går ind i stalden  

 

Et eksempel på opdelingen af et forrum: 



   
SÅDAN VASKER DU HÆNDER 

 

 Hænder og håndled fugtes, inden sæben kommes på  
 

 Sæben fordeles grundigt  
  

 Vask grundigt i minimum 15 sekunder (husk fingerspidser, tommel-
fingre, mellemrum mellem fingrene samt håndrygge, håndflader og 
håndled). Se nedenstående illustration 

 
 Skyl sæben af og dup hænderne helt tørre med papirhåndklæde 

 
 Luk hanen med papirhåndklædet 

 



 
   

 SMITTEKILDER! 
Din fjerkræproduktion er smittebeskyttet, når du 

overholder retningslinjerne for smittebeskyttelse og 

GMP-planen for konsumægsproduktionen 

 

Men vær altid på vagt over for både   

eksterne og interne smittekilder  

 
Eksterne smittekilder er smittekilder, som kommer udefra: 

 Foder, korn og grønt  
 Dyr 
 Redskaber  
 Strøelse og støvbadningsmateriale  
 Personer  
 Mus, rotter, fugle og andre dyrearter 
 Andre husdyr på ejendommen 

 

Interne smittekilder er smittekilder, som kommer indefra: 

 Transportveje inde på bedriften  
 Uhensigtsmæssige rutiner i den daglige drift 
 Flytning og håndtering  
 Manglende hygiejniske foranstaltninger 

 

 

STIL KRAV TIL DIG SELV OG TIL DE PERSONER, 

DER ER I KONTAKT MED DIN EJENDOM! 
(OG GENTAG DISSE KRAV JÆVNLIGT!) 

 

 

 


