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Nyt fund af Salmonella hos danske svin 
Der er desværre igen fundet Salmonella Cho-
lerasuis i en dansk svinebesætning. Denne 
salmonella-type er værtsspecifik for svin og 
kan i værste fald give udbredt sygdom og dø-
delighed blandt grisene. Derfor betragtes S. 
Cholerasuis som en ubehagelig produktions-
sygdom. I sjældne tilfælde kan S. Cholerasuis 
give sygdom hos mennesker.  
Danmark har i flere årtier været fri for S. Cho-
lerasuis, men inden for de senere år er syg-
dommen blevet introduceret til flere danske 
svinebesætninger. 
Tidligere er smittede besætninger blevet total-
saneret med økonomisk hjælp fra svinebran-
chen, men da S. Cholerasuis ikke længere 
bliver betragtet som en ny sygdom, har VSP 
besluttet, at man ikke længere vil betale for at 
totalsanere en smittet besætning. 
Smitten kan tilsyneladende ikke holdes ude af 
landet længere og i fremtiden kan man frygte, 
at S. Cholerasuis kan forekomme i de danske 
svinebesætninger. 
 

Pas på din besætning 
Det vides ikke, hvordan S. Cholerasuis er 
kommet ind i de danske besætninger, men 
sygdommen er sandsynligvis blevet slæbt ind i 
landet. Dette skal få os alle til at skærpe op-
mærksomheden omkring smittebeskyttelse. 
Næste gang er det måske svinepest, der 
kommer ind i landet!! 
Hver svineproducent skal sikre sin produktion 
bedst muligt ved at sikre en effektiv smittebe-
skyttelse. Tjek op på rutinerne og giv forrum-
met og udleveringsrummet et kritisk eftersyn. 
Vær desuden ekstra opmærksom på smitte-
beskyttelse af de Østeuropæiske medarbejde-
re, når de har været hjemme på ferie.  
Hvis du er i tvivl, om din smittebeskyttelse er 
god nok, så tag en snak med din dyrlæge ved 
næste besøg.  

 
Vaskecertifikater ifm. eksport  
Udover selve smittebeskyttelsen på ejen-
dommen skal der også være styr på smittebe-
skyttelse i forbindelse eksport af dyr. Sørg for 
at efterspørge vaskecertifikater på lastbiler, 
der skal hente dyr. 
Biler, som har været i udlandet og som ønsker 
at hente grise i Danmark, skal vaskes og des-
inficeres ved den danske grænse.  
De biler, som har været i lavrisikolande får et 
grønt vaskecertifikat og må køre direkte ud i 
danske besætninger og læsse grise. De biler, 
som har været i højrisikolande (fx lande med 
svinepest og mund og klovsyge) får et rødt 
certifikat og skal enten holde 48 timers karan-
tæne eller må kun køre til en samlestald og 
læsse. 
Her er en oversigt over lav- og højrisikolande: 

 

Læs mere på www.danish.lf.dk 
 
 
 
 

Vaskecertifikat SMS service   

Hvis du er i tvivl om, hvornår en lastbil sidst er vasket, 
kan du sende en sms til 5129 1070 med bilens nummer 
eller trailernummer, så modtager du straks efter et svar 
på, hvornår bilen sidst blev vasket og desinficeret. 
Det gør ingen forskel, om der er mellemrum eller store 
og små bogstaver i sms’en. 
Eksempel: Send sms med bilnummer ’IZLM140’ til 5129 
1070  

 


