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VEJLEDNING OM SMITTEBESKYTTELSE VED BESØG I HUSDYRBRUG   

 

Det er ganske ufarligt at besøge danske husdyrbesætninger; men det er alligevel fornuftigt at tage 

nogle enkle forholdsregler for at minimere risikoen for smitte mellem dyr og mennesker. I det 

følgende opstilles en række anbefalinger, der bør følges af henholdsvis besøgende og landmand. 

Forholdsreglerne for de besøgende er for overskuelighedens skyld delt op i før, under og efter 

besøget. 

FORHOLDSREGLER FOR BESØGENDE  

Før besøget: 

- Overtøj: Medbring overtøj, som efter seneste vask ikke har været i kontakt med 

landbrugsdyr, og som kan maskinvaskes ved minimum 60 grader efter besøget. 

- Fodtøj: Medbring fodtøj, der kan rengøres før og efter besøget. Skift til det medbragte 

fodtøj, når du ankommer til ejendommen og skift igen, når du forlader den.  

- Vask hænder: Vask hænder med sæbe og vand før besøget. Hvis der ikke er en håndvask, 

kan engangshandsker eller vådservietter/håndsprit være et alternativ. Håndspritten skal 

gnides ind på hænderne i mindst 30 sekunder. Håndsprit er virksomt over for de fleste 

sygdomsfremkaldende mikroorganismer, dog kun på synligt rene og tørre hænder. 

- Kontakt med udenlandske dyr: Inden et besøg i husdyrbrug bør man ikke have været i 

kontakt med landbrugsdyr i udlandet inden for de seneste 48 timer, da man kan medbringe 

dyresygdomme fra udlandet. Her indgår også at gå på jagt i udlandet. 

- Kontakt med svin: Inden et besøg i en svinebesætning bør man ikke have været i kontakt 

med andre svin inden for de sidste 24 timer, da man kan medbringe dyresygdomme fra 

andre besætninger. Det anbefales endvidere, hvis man har været i kontakt med svin, at man 

tager et bad og skifter tøj. Der kan være helt specifikke besøgsregler, som landmanden kan 

oplyse om. 

- Landmanden kan også stille krav: Landmænd kan også stille krav om, at man ikke har været 

i kontakt med andre dyr eller samme dyreart, som han holder, i fx 12, 24, eller 48 timer, 

inden man betræder hans besætning. Derudover kan han også stille krav om specielt 

overtrækstøj, når man færdes på hans ejendom og specielt i hans stalde. Dette skal 

respekteres. 
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Under besøget 

- Færdsel omring dyrene: Færdsel rundt på gården bør så vidt muligt foregå med en 

rundviser fra gården. Under alle omstændigheder bør man følge landmandens anvisninger. 

Husk at gå roligt rundt i de områder, hvor dyrene befinder sig, så dyrene ikke bliver bange. 

Børn, der er yngre end 5 år, bør være under opsyn af en voksen. 

- Kontakt med dyrene: Følg altid landmandens anvisninger, men undgå generelt at sætte 

ansigtet tæt på dyret – og putte fingre i munden på dyret.   

- Fodring af dyrene: Dyrene må ikke fodres med medbragt foder, mad eller madrester. 

Fodring må kun ske med foder fra husdyrbruget.  

- Steder at undgå: Undgå at færdes på områder, hvor der står syge dyr, og hvor dyrenes foder 

findes.  

- Spise og drikke: Spis og drik i de anviste frokostområder/café faciliteter. Lad være med at 

spise og drikke noget, mens du går omkring på gården, eller at spise noget, der er faldet på 

jorden. Husk altid at vaske hænder, før du spiser og drikker.  

- Upasteuriserede mælkeprodukter: Man bør ikke smage på upasteuriseret mælk eller 

mælkeprodukter, da de kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier. Der er dog 

mulighed for at købe eller få udleveret upasteuriseret mælk, hvis landmanden har 

stalddørssalg, se afsnittet nedenfor om landbrugets mælkeprodukter.  

 

Efter besøget 

- Vask hænder: Vask hænder med sæbe og vand efter kontakt med dyr eller gødning. Kontakt 

med kæledyr, som hunde og katte, tæller også. Hvis der ikke er en håndvask, kan 

vådservietter/håndsprit være et alternativ. Håndspritten skal gnides ind på hænderne i 

mindst 30 sekunder. Håndsprit er virksomt over for de fleste sygdomsfremkaldende 

mikroorganismer, dog kun på synligt rene og tørre hænder. 

- Vask tøj: Vask den brugte påklædning ved minimum 60 grader når du kommer hjem.  

- Vask sko: Rengør det medbragte fodtøj. 
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ANBEFALINGER FOR LANDMANDEN 

Overordnet ansvar: Den ansvarlige for bedriften bør sørge for, at de besøgendes omgang med 

dyrene sker på en sikker måde. Besætningsejerne bør således være behjælpelig med at formidle 

vigtigheden af hygiejnetiltag og korrekt opførsel under besøget.  

Skiltning: Det bør fremgå af skilte eller opslag, at besøgende ikke må fodre dyrene med medbragt 

foder, mad eller madrester, jf. Biproduktforordningen artikel 11, litra b. Disse bør være tydelige og 

placeres på et iøjefaldende sted, gerne både med dansk, engelsk og tysk tekst. 

Landbrugets mælkeprodukter: Besøgende må ikke tilbydes eller have adgang til upasteuriseret 

mælk eller mælkeprodukter, da de kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier. Der er dog 

mulighed for at sælge eller udlevere upasteuriseret mælk direkte til forbrugeren, hvis bedriften er 

registreret til stalddørssalg. Der er en række betingelser for stalddørssalg, som kan findes på 

Fødevarestyrelsens hjemmeside. Se nærmere her:  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledning/Sider/55-6-

Markedsfoering-af-raa-maelk.aspx    

Syge dyr og fødende dyr: Besøgende bør ikke kunne komme i nærheden af syge dyr. Branchen har 

regler for, at kvægbesætninger, der er smittede med Salmonella Dublin eller med B-streptokokker, 

ikke kan deltage i arrangementer med besøgende. Kontakt din brancheorganisation for mere 

information. Fødende dyr bør anbringes, så besøgende ikke kan komme i kontakt med dem, både af 

dyrevelfærdshensyn og af hensyn til risiko for smitte med fx Q-feber (relevant for kvæg, får og 

geder). 

Hygiejne: Håndsprit virker kun på synligt rene og tørre hænder. Derfor er det vigtigt, at der så vidt 

muligt er håndvask til rådighed for besøgende, der har fået snavsede hænder. Desinfektion 

foretages efter håndvask. Ved lejlighedsvise arrangementer af kortere varighed, f.eks. Økodag, 

Åben Landbrug og Økologisk Høstmarked, hvor det grundet menneskemængden kan være umuligt 

at opstille håndvaske til alle, må håndsprit dog kategoriseres som værende tilstrækkeligt. 
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