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INDLEDNINGINDLEDNING
Denne guide er skrevet som en del af DISARM-
projektet ‘Disseminating Innovative Solutions for 
Antibiotic Resistance Management’, finansieret af 
Den Europæiske Unions Horisont 2020 -forsknings- og 
innovationsprogram under tilskudsaftale 817591.

DISARM-projektets formål er at reducere 
antibiotikaresistens ved at sætte fokus på 
sygdomsforebyggelse og dyresundhed og derved 
reducere behovet for brug af antibiotika. DISARM har en 
lang række materialer tilgængelige via vores websted 
og YouTube -kanal. Vi har også et aktivt og kyndigt 
fællesskab i vores Facebook-diskussionsgruppe (du 
er velkommen til at deltage, klik blot på dette link 
og besvar nogle korte spørgsmål for at få adgang) 
og andre sociale mediekanaler: Twitter, Facebook, 
LinkedIn. DISARM anbefaler også tværfaglig rådgivning 
(landmænd, dyrlæger, ernæringseksperter og andre 
rådgivere) for at forbedre dyresundheden og bedriftens 
præstationer. Hvis du vil vide mere om dette, kan du 
tjekke vores værktøjskasse for at komme i gang! 

Denne guide var baseret på de oplysninger, der 
blev indsamlet under DISARM -projektet; det bør ikke 
betragtes som en komplet opslagsbog. Det giver 
et nyttigt overblik med links til praktiske videoer, 
abstracts, artikler, osv. for at facilitere god praksis. Ikke 
alle anbefalinger vil være gældende eller egnede til din 
besætning, og eventuelle interventioner bør diskuteres 
med din besætningsrådgiver.

Selvom forfatteren har gjort alle rimelige bestræbelser på at sikre gyldigheden af denne guide til Best Practice, påtager DISARM -projektteamet og finansieringsbu-
reauet sig intet ansvar for tab eller skader som følge af afhængighed af dette dokument. Brug dette dokument på egen risiko, og kontakt din dyrlæge og/eller rådgiver 
for at sikre, at de handlinger, du ønsker at udføre, passer til din besætning.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Dette projekt har modtaget finansiering fra Den Europæiske Unions Horisont 2020 -forsknings- og 
innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 817591.

Denne guide er en af de 10 Best Practice guides, 
der blev produceret under DISARM -projektet. 
De 10 guides har alle samme formål: at informere 
dig om et specifikt emne i forhold til at nedsætte 
brugen af antibiotika i husdyrsproduktion.

De andre Best Practice Guides for DISARM 
findes her.

Besøg vores HjemmesideHjemmeside

Find os på FacebookFacebook

Følg os på TwitterTwitter

Se os på YouTubeYouTube

Følg os på LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Koordineret afKoordineret af PartnersPartners
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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EKSTERN EKSTERN 
SMITTEBESKYTTELSE SMITTEBESKYTTELSE 

Hvad er ekstern smittebeskyttelse?

Vigtige opmærksomhedspunkter

Hvad er interessant og værd at vide 
omkring ekstern smittebeskyttelse?

Hvorfor er ekstern smittebeskyttelse 
vigtigt og hvorledes bidrager det til 
reduktion af antibiotika forbrug (AMU) 
og antibiotika resistens (AMR)?

Denne guide har til formål at informere landmænd om 
Best Practics vedrørende ekstern smittebeskyttelse, 
hvordan du holder dine dyr beskyttet mod patogener, 
der kommer ind på gården, og derved forbedrer dyrs 
sundhed og velfærd og reducerer brugen af antibiotika.

Denne guide til Best Practics er en af de 10 guides, 
der er lavet i projektet DISARM. De 10 guider har alle 
til formål at informere landmænd om et specifikt 
emne for at nedsætte brugen af antibiotika i 
husdyrsproduktionen. Disse vejledninger indeholder 
information indsamlet i DISARM -projektet. Det er et 
udvalg af oplysninger, og guiden giver derfor ikke et 
komplet overblik over alle eksisterende bedste praksis 
vedrørende smittebeskyttelse. De andre vejledninger 
omhandlende Best Practics fra DISARM findes her.

Smittebeskyttelseforanstaltninger hjælper 
med til at forhindre infektion og spredning af 
infektionssygdomme på og mellem besætninger, 
hvilket reducerer sygdomsforekomsten og 
behovet for  antibiotikabehandlinger. Ekstern 
smittebeskyttelse er for at forhindre introduktion 
af patogener på besætningen, for eksempel1 ved 
at kontrollere bevægelse af dyr og mennesker på 
og uden for besætningen og brug af karantæne 
ved køb af dyr. Intern smittebeskyttelse er for at 
forhindre overførsel af patogener inden for bedriftens 
grænser, hvor belægningsgrader, hygiejne og 
sygdomsoverførselsmekanismer er vigtige elementer.

Ekstern smittebeskyttelse kan hjælpe med at 
forhindre sygdom og dermed reducere stress 
forbundet med sygdom og reducere behovet for 
antibiotikabehandlinger.

Antibiotika bruges til behandling mod bakterielle 
infektioner. Den anden type af infektionssygdom er 
forårsaget af vira. Virussygdomme kan føre til øget brug 
af antibiotika på grund af den øgede sandsynlighed 
for sekundære bakterielle infektioner. En af de 
bedste måder at forhindre virussygdomme på er ved 
vaccination. Derfor er smittebeskyttelse i kombination 
med andre strategier til forebyggelse af sygdom, 
såsom vaccination, grundlaget for ethvert program 
til bekæmpelse af dyresygdomme. Når forebyggelse 
mislykkes, vil helbredende handling være nødvendig, 
hvilket ofte omfatter brug af antibiotika.

Forbedret ekstern smittebeskyttelse har vist sig at 
forbedre produktionen. I en Facebook -undersøgelse, 
der dækker en række lande, sektorer og erhverv, blev 
smittebeskyttelse anerkendt i DISARMprojektet5 som 
en af de vigtigste forudsætninger for dyresundhed. 
Forbedret ekstern smittebeksyttelse blev også 
vurderet blandt de 5 mest effektive foranstaltninger 
af 111 svineeksperter fra Belgien, Danmark, Frankrig, 

Tyskland, Sverige og Schweiz for at reducere antibiotika 
brug (AMU). Forebyggelse er selvfølgelig bedre end 
helbredelse.

Linket mellem smittebeskyttelse, reduktion af 
AMU og forbedret dyrevelfærd har været temmelig 
veletableret hos svin og malkekvæg og for nylig 
også på specialiserede kødkvægsbesætninger2. 
Smittebeskyttelse er også vigtig for at reducere 
risikoen for zoonoser og madforgiftning, fx salmonella 
i svineproduktion.

Korrekt brug af desinfektionsmidler fremmer 
tilsyneladende ikke antibiotikaresistens (AB) eller 
reducerer modtagelighed for E. coli (men vær 
opmærksom på, at “korrekt brug i landbrugsmiljøer” 
kan være en udfordring, og brug af desinfektionsmidler 
til rengøring af staldafsnittet har været forbundet med 
nedsat lungefunktion hos landmænd). Der bør også 
skelnes mellem desinfektion og rengøring. Rengøring 
indebærer fjernelse af synligt snavs, hvorimod 
desinfektion involverer drab af (usynlige) patogener. Når 
der er dyr eller gylle, og f.eks. når dyr lever i nærheden 
af deres husdyrgødning, kan desinfektion ikke være 
målet. Desinfektion kan kun udføres i tomme stalde. 
Når der er dyr, indebærer rengøring hovedsageligt at 
fjerne husdyrgødningen.

Ekstern smittebeskyttelse er at forhindre introduktion 
af sygdomsfremkaldende agens til besætningen.
Områder af den ekstern smittebeskyttelse omfatter 
særlig opmærksomhed på sygdomsintroduktion via 
besøgende, dyr, vilde dyr, animalske produkter som 
sæd, udstyr, materialer som strøelse og via luften 
En såkaldt hygiejnelås kan være en af de vigtigste 
foranstaltninger, du kan tage for at opbygge ekstern 
smittebeskyttelse.
BioCheck.UGent er en frit tilgængelig tjekliste, 
du kan bruge til at vurdere forskellige aspekter 
af smittebeskyttelse, herunder ekstern 
smittebeskyttelse (www.Biocheck.UGent.be).
Kontakt din lokale dyrlæge for at drøfte udfordringer 
og hvordan I kan forbedre dette. 

Hvilke forskellige aspekter er der i ekstern Hvilke forskellige aspekter er der i ekstern 
smittebeskyttelse?smittebeskyttelse?

Ekstern smittebeskyttelse indebærer at tage 
hygiejniske forholdsregler for at forhindre mennesker, 
nyindkøbte husdyr, vilde dyr/gnaver, luft, udstyr eller 
materialer (f.eks. Strøelse) i at medbringe smittestoffer 
til besætningen.

Elementer, der skal overvejes i ekstern 
smittebeskyttelse omfatter besætningenss struktur 
(f.eks. skarp linje mellem et rent og urent område, f.eks. 
via en hygiejnelås), karantæne, køb af sæd og SPF dyr, 
indkøb af materialer og udstyr, bortskaffelse af dyr og 
materialer, husdyrgødning; opbevaring af kadaver, 
levering af foder, vand og varer, indgangskontrol (f.eks. 
besøgsregistrering), skift af fodtøj og tøj, en hygiejnelås, 
håndvask, skadedyr og vilde dyr (f.eks. fugle), placering 
og omgivelser.

For eksempel har det vist sig, at vilde dyr, der søger 
efter føde i miljøet omkring mennesker, koloniseres af 
bakterier med klinisk vigtig antibiotikaresistens. ESBL-E 
coli (udvidet spektrum beta-lactamase producerende 

https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://biocheck.ugent.be/
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 ▲ Adgangskontrol

 ▲ Tag et bad

 ▲ Bortskaffelse af husdyrgødning

 ▲ Sørg for, gæster registrerer sig og ved, hvad 
reglerne er

Fodtøj med profil er vanskeligere 
at rengøre (selvom der kan være 
en afvejning med medarbejdernes 
sikkerhed, f.eks. Glatte overflader)

 ◀ Tillad ikke uønskede gæster; 
hav fokus på at desinfektion er 
påkrævet

 ▼ Bortskaffelse af kadaver

Escherichia coli) positive svinefarme havde også 
mindre fokus på smittebeskyttelses f.eks. professionel 
skadedyrsbekæmpelse.

Med hensyn til ekstern smittebeskyttelse er det 
vigtigt at huske, at infektionssygdomme hovedsageligt 
skyldes små usynligt patogener som vira, bakterier 
eller parasitter, der har forskellige smitteveje, hvor ved 
de kan komme ind på din besætning. Patogener kan 
spredes gennem luften, fx i dråber eller fastgjort til små 
støvpartikler. Hovedruten er imidlertid transmission 
enten via dyr, mennesker eller genstande eller inde i 
dyr, der er nyankomne i besætningen.

Af denne grund skal skadedyr som gnavere, fugle 
og insekter holdes ude og ellers kontrolleres så godt 
som muligt, og nyankomne dyr sættes i karantæne 
ved ankomst. Gæster kan blive bedt om at gå i bad 
eller skifte tøj, inden de går ind i stalden. Brugen af en 
såkaldt hygiejnelås vil hjælpe med at gøre gæster mere 
opmærksomme på behovet for at passe på hygiejnen. 
Inden du bruger kemikalier såsom desinfektionsmidler, 
er det vigtigt at sikre, at de er tilladt til den påtænkte 
anvendelse.

Billederne nedenfor illustrerer en række af disse 
aspekter.



Biocheck UGent og andre værktøjer til 
vurdering af ekstern smittebeskyttelse
Et af de bedst afprøvet værktøjer til at bruge på 
slagtekylling-, svine- og kvægbrug i forhold til at 
bestemme kvalitet og muligheder for forbedringer 
med hensyn til ekstern smittebeskyttelse er det 
såkaldte Biocheck.UGent-værktøj. Biocheck.
UGent giver risikobaserede scoringer til at vurdere 
smittebeskyttelsen på besætningen (ekstern og 
intern) fra 0 (værste) til 100 (bedste). Landbrugsdata 
kan udfyldes gratis på www.Biocheck.UGent.be, der 
fungerer som et nationalt benchmarkingværktøj. 
Sammenligninger i en række lande angav, at der er 
betydelig plads til forbedringer. Danske, irske og tyske 
svinebønder ser ud til at have en relativt god ekstern 
smittebeskyttelse. Højere smittebeskyttelsesresultater 
er også blevet knyttet til forbedret ydeevne og 
reduceret brug af antibiotika. Smittebeskyttelsen var 
generelt bedre i større besætninger, i mere moderne 
faciliteter og hos yngre landmænd.

BioCheck værktøjet brugt hos slagtesvin viste dårlige 
resultater for lokation og omgivelser hos de lande som 
havde rapporteret udbrud af Afrikansk Svinepest.

Hos kvæg omfattede værktøjet Biocheck.UGent 
en undersøgelse af 20 slagtekalvebesætninger og 
50 kødkvægsbesætninger og 50 malkekvægbrug 
i Belgien, en afvejning af spørgsmål og (under-) 
kategorier baseret på input fra dyrlægeeksperter4. 
For alle systemer var både intern og ekstern 
smittebeskyttelse lav (<50 point ud af maksimalt 100 
point). Intern smittebeskyttelse var generelt lavere end 
ekstern smittebeskyttelse. Slagtekalvebesætninger 
scorede betydeligt lavere for “indkøb” end kødkvæg 
og malkekvæg, mens de scorede højere for de 
andre underkategorier af ekstern smittebeskyttelse. 
Hos mælkeproducenter og kødkvægsproducenter 
var “indkøb og reproduktion” den højest scorende 
underkategori. Med dette værktøj kan implementering 
af smittebeskyttelse på kvægbrug vurderes på en 
standardiseret og reproducerbar måde. Denne 
evaluering giver mulighed for benchmarking af 
bedrifter og besætningsspecifik rådgivning.

En undersøgelse mellem 44 topbedrifter 
og almindelige bedrifter (i alt n = 227) og en 
interventionsundersøgelse i 70 svinebedrifter med 
fuldproduktion i Belgien, Frankrig, Tyskland og 
Sverige havde vist, at det er muligt at kontrollere 
infektionssygdomme med lav antibiotikaforbrug. 
Dermed var AMU -reduktion mulig uden negativ 
indvirkning på den tekniske ydeevne og en samlet 
positiv effekt på bedriftens fortjeneste.

Løsningsforslag
Ud over at bruge et værktøj som BioCheck.UGent 
som beskrevet ovenfor til at finde løsninger til 
forbedring af ekstern smittebeskyttelse og kontakte 
din praktiserende dyrlæge, nævner vi nogle potentielt 
interessante løsninger. Der er mange tjeklister, faktaark 
og vejledninger til Best Practics, også om specifikke 
emner som forebyggelse af AI, FMD (mund- og 
klovsyge) eller ASF (afrikansk svinepest) (se også vores 
state-of-the-art rapport og DISARM database).

Bokma et al. (2016) skrev en rapport (på hollandsk) om, 
hvordan fjerkræbønder kunne håndtere AI. Et aspekt 
var at bruge forskellige farver til dele af besætningens 
lokaler, der angav forskellige forureningsniveauer.

Hvor kan du finde mere information?
Det mest oplagte råd her er at tale med din 
praktiserende dyrlæge og rådgivere for at se, hvad du 
kan gøre for at forbedre din ekstern smittebeskyttelse 
på din besætning.

Ud over værktøjet BioCheck.UGent blev mange 
kilder, herunder faktaark, informationshæfter og 
videoer samlet i databasen og webstedet for DISARM 
-projektet. Nedenfor nævner vi blot nogle få af disse.

Videoer

Smittebeskyttelsesforanstaltninger på en eksisterende Smittebeskyttelsesforanstaltninger på en eksisterende 
svinefarm svinefarm 

Hvordan bruges en hygiejnelås i svinebesætningerHvordan bruges en hygiejnelås i svinebesætninger

Optimering af arbejdsmetode i fjerkræ-, svine- og Optimering af arbejdsmetode i fjerkræ-, svine- og 
malkekvægsbedrifter - Forebyggelse af skadedyr i malkekvægsbedrifter - Forebyggelse af skadedyr i 
fjerkræ-, svine- og malkekvægbrug  fjerkræ-, svine- og malkekvægbrug  
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