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FÅGELFLOCKAR PÅ BETES- OCH FODERVALLAR FÖRSÄMRAR FODERHYGIEN 
 

 

Undvik fekal förorening av foder och dricksvatten 
 

Djurens hälsa ETT rf. har fått många samtal från mjölk- och köttgårdar i framför allt östra Finland, 

där man undrar över risken för salmonellasmitta från gräs- och ensilagevallar där svan- och 

gåsflockar rastar och som de förorenar med avföring. 
 

Salmonella är en bakterie som utsöndras i djurens spillning och som smittar via munnen genom 

foder eller dricksvatten. Sjukdomen kan smitta från djur till människor och tvärtom. Salmonella kan 

förekomma hos djur och människor utan symptom eller i sin värsta form orsaka tarminflammation 

med feber, blodig diarré eller till och med leda till döden. 
 

Enligt uppgifter från Livsmedelsverket är salmonellasmitta mycket sällsynt hos svanar och gäss. 

Enligt en undersökning i norra Karelen våren 2016 påträffades inga salmonellabakterier i avföringen 

från gäss. Undersökningen gjordes genom att man tog så kallade sockprover från betesåkrar och 

ensilagevallar där fåglar hade vistats.  
 

Det är i praktiken svårt att förhindra att avföring från fåglar som vistats på foderåkrarna hamnar i 

ensilaget eller höet. Man kan slå gräset med längre stubb än vanligt och låta bli att stränglägga 

fodret. I sådana här fall är det alltid skäl att behandla ensilaget med syra för att säkerställa kvaliteten, 

och då med ensileringsmedel som innehåller myrsyra.  De området som är mest nedsmutsade och 

trampade ska helst lämnas oskördade.  Avföring som hamnat i fodret försämrar fodrets kvalitet, ökar 

dess totala bakteriehalt och utgör en klar risk för djurens hälsa och för produktionens kvalitet och 

lönsamhet. Eventuella andra föroreningar som foder av dålig kvalitet innehåller, såsom listeria och 

klostridiumbakterier kan försämra mjölkens kvalitet. Gödselklimparna går sönder senast vid 

tillverkningen av blandfoder, och korna kan inte skilja dem från fodret. 

När man har djur på bete ska man också se till att dricksvattnet är rent och vattenkaren ska rengöras 

regelbundet. Fåglarna använder gärna öppna vattenkar att bada i och smutsar ner vattnet med sin 

avföring. En effektiv dricksautomat eller en vattningsvagn är en hygienisk lösning.  
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