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Instruktioner till alla som besöker fjäderfäbesättningar 

BESÄTTNINGEN 

- Låt endast nödvändiga besökare komma in i hönshuset! Om det på din gård finns fåglar 
i olika åldrar, ska man alltid gå från de yngsta till de äldsta flockarna. 

- Bokför alla besökare (namn/företag, datum, besökets ändamål). 

- Tillhandaha sakliga skyddskläder, huvudbonad och skodon. Dessa ska vara antingen 
avsedda för engångsanvändning eller annars rena och torra. Förvara skyddsutrustning 
på torrt och varmt ställe. 

- Ha en smittspärr både vid hallens ytterdörr och där man går från socialutrymmen till 
produktionsutrymmen 

o bänk eller ”kätta”, som skiljer övriga utrymmen från produktionsutrymmen → byte 
av skyddskläder och -skodon 

o vid förflyttning från en avdelning till annan ska åtminstone skodon/ skoskydd 
bytas 

o dusch på gårdar med avelsflockar 

- Ordna saklig möjlighet till tvätt av händer, skodon och arbetsredskap; tillräckligt med 
varmt vatten, vattenslang, borste, tvål, handdesinfektionsmedel och 
engångshanddukar. 

- Reservera ett rent, väl belyst bord för besökarens arbetsredskap. 

- Förebyggande av smittsamma sjukdomar kräver samarbete mellan alla parter. Som 
producent är du ansvarig för smittskyddet i din besättning och således har du rätt att 
kräva lämpliga åtgärder för smittskydd av dem som besöker din gård. 

- Om det I din besättning förekommer symptom på smittsamma sjukdomar eller det för 
övrigt finns orsak att misstänka en smittsam sjukdom, meddela besökare detta på 
förhand. Då kan besökarna ta läget i beaktande vid planering av kör/arbetsordning. 

 
BESÖKARE 

- Gå aldrig in i fjäderfäenheten utan ägarens vetskap eller utan tillstånd från ägaren. 
Smittskydd förutsätter samarbete. Gårdens smittskydd är på producentens ansvar 
(ägaren ska fungera enligt lagen om djursjukdomar, salmonellaförsäkring, 
produktionsavtal m.fl.). Ta detta i beaktande och respektera gårdens sätt att sköta 
smittskyddet. 

- Använd i första hand skyddskläder och skodon som gården erbjuder. 

- Använd smittspärr enligt producentens instruktioner. 
o  om man vid gården går in i produktionsutrymmen endast via duschen, gäller 

detta alla besökare. 

- Om du behöver använda egna skyddskläder, se till att de alltid är rena då du far till en ny 
besättning. 

- Tvätta och desinficera dina händer, skodon och möjliga arbetsredskap innan du åker 
från gården. 
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- Undvik att röra vid djuren. Rör dej försiktigt enligt producentens instruktioner, så att 
fåglarna inte skadar sej själv eller andra fåglar om de blir rädda. 

- En paus på minst 12 timmar är att rekommendera även vid förflyttning från en 
besättning till en annan inom landet. 

- Om du behöver besöka en besättning där man misstänker eller har konstaterat en 
smittsam sjukdom, som möjligen kan spridas till andra besättningar, ska du aldrig efter 
detta besöka någon annan fjäderfäbesättning under samma dag. Byt alla kläder och 
tvätta dej grundligt innan du far till en annan gård. Bada helst bastu mellan besöken vid 
gårdarna. 

- Om du har kontakt med hobbyhöns, följa alltid minst 48 h -regeln, bada bastu och byt 
alla kläder och skodon innan du besöker en fjäderfäbesättning. 

- Följ alltid 48 h -regeln och andra ETT-instruktioner innan gårdsbesök efter att du 
kommit tillbaka från en utlandsresa. 

 
Tilläggsinstruktioner (ETT) 
 
 
 

https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2020/04/Anvisningar-f%C3%B6r-utrikesresor.pdf
https://www.ett.fi/sv/fjaderfa/smittskydd/

