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OMDØMMEBYGGING PÅ HØGT NIVÅ!



HVEM ER VI?



Hvert år har vi ca 100 barnehage og 

skolebarn på gårdsbesøk



Neste generasjons forbruker 

har rett til å lære om hvor 

maten kommer fra!



Her sluses 4.-klassingene

inn i grishuset.

Felleskjøpet sponset dresser og 

luer😊👍



Læring om hvordan grisen blir 

til.



Barna får SE, LÆRE å TA på omgivelsene.



HVA VIL VI
OPPNÅ?



HVA
MED

FREMTIDEN
???



Hvordan ta imot besøk i 

grisehuset?

Annbjørg Nernæs, 

veterinær Nortura
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Inndeling

• Hva vi er redd for fra utlandet og fra Norge?

• Hvordan kommer smitte inn?

• Hva må vi gjøre praktisk for å hindre smitte 

ved besøk?



Hva er vi redd for – fra utlandet 
Eksempel:

Afrikansk svinepest 

PED – tarmsykdom, høy dødelighet

PRRS – reproduksjon og luftveier

Ekte svineinfluensa 

Antibiotikaresistente bakterier

Alle disse kan smitte via klær, sko og utstyr.

= store konsekvenser for både den enkelte 
produsent og samfunnet



Dysenteri 

Salmonella

Utbrudd av APP 

LA-MRSA

Nysesjuke

Hva er vi redd for - i Norge

ALLE KAN SMITTE VED 

«DIREKTE KONTAKT» 

MELLOM FJØS VIA 

KLÆR OG SKO



Konsekvenser

• Sykdom og nedsatt dyrevelferd

• Produksjonstap

• Får ikke omsatt smågris/ livdyr

• Restriksjoner på slaktelevering

• Kostbar sanering
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Virus:klump genmateriale, avhengig av dyrets celler for å 
oppformeres

Bakterier: levende encella vesener, kan oppformere seg 
utenfor dyret under gode forhold. 

ELSKER fuktig miljø!

Lever LENGE i passe kjølige forhold

HATER varme og tørke og UV-stråler. 

Liker dårlig såpe og desinfeksjonsmidler
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Smittestoff



Hva må vi gjøre praktisk

48 timers regel fra utlandet 

Skifte sko og klær

Vaske hender

Bruke munnbind, hansker, dekke til håret
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Dusj-sluse

• Mulighet til å ta inn 

personell som MÅ inn 

med større sikkerhet enn 

uten dusj.

• Ekstra sikkerhet i perioder 

med sykdomsutbrudd

25.11.2019 18

Bilde fra Norsvin



• Planlegg i god tid

• Info på forhånd: ikke vært i utlandet, reine klær og sko

• Parkeringsplass litt unna fjøset – ikke over kryssende soner

• Hårnett og munnbind tas på, på uren sone

• En og en går over skillet mellom ren og uren sone – ta på 

skoovertrekk

• Vask og desinfiserer henda, ta på hansker 

Barnehage- / skolebesøk



«Naboen» og håndverkeren

Her er risiko for smitte større!

Skal du på besøk:

– Skift både før og etter fjøsbesøk hos naboen

– Bruk selvfølgelig slusa som andre besøkende

Ta imot veterinær / håndverker:

– Vær tydelig og ha ryddig sluse, så tar alle 

besøkende smittebeskyttelsen din på alvor
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HOLD SMITTESLUSA HELLIG –

BÅDE FØR, UNDER OG ETTER BESØK
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«Smittesikker» – brosjyre, Animalia


