– i din niveau 2-besætning

Læg en handlingsplan for sanering
Din besætning er placeret i niveau 2 og dermed sandsynligvis smittet med Salmonella Dublin. Derfor skal du tale med din besætningsdyrlæge og få foretaget en tilbundsgående undersøgelse af
besætningens salmonellasituation. Herefter kan I sammen lægge en
handlingsplan for sanering.

Handlingsplanen skal indeholde

•M
 ålsætning for, hvornår ejendommen forventes at være i Salmonella Dublin-niveau 1
• Kortlægning af Salmonella Dublins udbredelse i alle besætninger
på ejendommen. Det gøres med udgangspunkt i kortlægningsblodprøver for, om der er aktiv smitte.
• Kortlægning af smitteveje på ejendommen med udgangspunkt i
en besætningsgennemgang og vurdering af risiko for smittespredning.
• Hygiejniske og driftsmæssige tiltag, der kan hindre smitte og
nysmitte via de smitteveje, som blev identificeret i kortlægningen.
• Tiltag, der kan reducere risikoen for smittespredning til andre
ejendomme: dyr på græs, gyllekørsel, transport mellem egne
ejendomme, besøgende på ejendommen og maskinsamarbejde.
• Smittebegrænsende strategi for tilførsel af dyr. Plan for testning af
kalve, kvier og evt. køer

Undgå smitten inden for besætningen

Du skal allerede nu sørge for smittebeskyttelse i din egen besætning
og undgå smittespredning til andre. Smitten spredes især i stalde
med dårlig hygiejne, høj belægning og sammenblanding af dyr. Det
bedste, du kan gøre for at forhindre smittespredning, indtil du får
lavet en handlingsplan, er derfor:
• Hold kælvningsboksen ren
• Flyt hurtigst muligt den nyfødte kalv til en rengjort kalveboks
• Placer kalveboksen i en separat afdeling, benyt gerne udendørs
kalve- hytter
• Benyt holddrift, når dyrene flyttes til og i ungdyrstald
• Flyt kun til en rengjort og desinficeret boks
• Hav styr på hygiejnen: Vask drikke- og fodringsskåle dagligt. Hold
fod- ringstrug og vandkar rene. Gå kun på fodergangen i renvaskede støvler. Hold bokse velstrøede
• Hold dyrene isoleret ved tegn på sygdom som diarré og lungebetændelse, da syge dyr udskiller mange bakterier.

Undgå at smitte andre besætninger
• Du må ikke sælge dyr til andre danske ejendomme med anden ejer
•U
 ndgå at sprede smitten med husdyrgødning eller maskinfællesskab. For eksempel kan gyllevogn eller brug af maskinstation bringe smitten videre, hvis maskinerne ikke vaskes efter brug
• Skift tøj og fodtøj ved besøg i andre besætninger
• Ved afgræsning kan man sikre sig mod nabosmitte ved at etablere
dobbelthegn.

Se eksempler på smitteveje, på bagsiden
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UDRYD SALMONELLA DUBLIN

Symptomer og smitte
Udbrud af Salmonella Dublin viser sig oftest hos kalve fra to uger til
seks måneder samt hos nykælvere. Men kreaturer i alle aldre kan
blive syge. Symptomerne er feber, diarré, lungebetændelse, aborter
samt akutte dødsfald hos de syge dyr. Syge dyr udskiller store mængder bakterier med gødningen, og en klat svarende til en teskefuld
kan være nok til at smitte et andet kreatur. Smitten kan gemme sig i
organisk materiale, som for eksempel gødning og gylle, hvor den kan
overleve i flere år.
Læs mere om niveautildeling, sanering og Salmonella Dublin på
www.salmonella.dk
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Salmonella Dublin kan
overføres mellem dyrene i
besætningen på flere måder.
Her ses nogle eksempler
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Hygiejne

Sanering for Salmonella Dublin administreres af SEGES, Husdyrinnovation
Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5000.
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