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Riks 

LRF har krishantering på alla nivåer

Du som medlem, LRF som organisation och 
jag som medarbetare har olika roller i en 
krissituation. Här ovan kan du läsa om den 

nya Salmonellahjälpen. Tyvärr är det mer än sal-
monella som kan drabba företag inom de gröna 
näringarna.

Om du på www.lrf.se söker ”riskhantering på 
gården” hittar du en enkel sammanställning över 
saker som kan hända och lite handfasta råd om 
hur de kan förebyggas och hanteras. Ta del av 
råden så kan du nog förebygga någon händelse i 
alla fall. 

Händelser som slår mot många medlem-
mars verksamhet förbereder vi för på både 

nationell och regional nivå. LRF behöver korta 
kontaktvägar in i myndigheter för att kunna 
stötta medlemmar vid till exempel smittsamma 
djursjukdomar då snabb och korrekt infor-
mation om åtgärder måste ut till gårdarna. Vi 
kan berätta för myndigheter hur olika beslut 
påverkar gårdarna och föreslå lösningar, det 
ger dem ett bättre underlag för att kunna fatta 
bra beslut.

I SAMBAND MED skogsbranden i somras undrade 
Jordbruksverket hur de skulle kunna hjälpa till. 
Jag beskrev de problem med CDB-rapportering-
ar som djurägarna såg i den krissituationen. Det 

slutade i en unik hantering av en unik situation. 
Utan att äventyra spårbarhet eller smittskydd.

Mår du dåligt eller anar att en granne gör det, 
tveka inte att vända dig till LRF regionalt och de-
ras bondekompisar. Det är inte att 
skvallra, det är att visa omtanke! 
Tillsammans kan vi erbjuda 
stöd på 
olika ni-
våer.

0771-573 573, info@lrf.se, www.lrf.se
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Salmonella! Gården spärrad! 
Många lantbrukare kan vittna om 
den chock de fick när smittan 
hittades på deras gårdar. Myn-
dighetsrepresentanter tog över 
och en krävande saneringspro-
cess inleddes som kostade både 
tid och pengar. Men nu finns 
hjälp att få – en ny försäkring. 

LRF Försäkring lanserar i dagarna 
den nya, skräddarsydda försäkring-
en Salmonellahjälpen. Nu kan lant-
brukare som får sina gårdar spärra-
de på grund av salmonella få hjälp 
med rådgivning och kvalificerat 
stöd. Försäkringen har tagits fram 
på förslag från LRF-medlemmar. 
Den erbjuds i samarbete med Växa 
Sverige, Gård & Djurhälsan, Skåne-
semin och Lundens Djurhälsovård.

När ens livsverk skakas i sina 
grundvalar mår man dåligt.

– Det är nog det tuffaste jag gått 
igenom, berättar grisproducenten 
Håkan Jonsson i Vimmerby, som 
tvingades avliva över tusen grisar 
när hans gård spärrades.

Den nya försäkringen Salmonella-
hjälpen vill hjälpa företagaren att 
bli fri från salmonella och kom-
ma tillbaka till full produktion så 
snabbt som möjligt. Den erbjuder 
upp till 100 timmar med en egen 
specialutbildad veterinär som råd-
givare för att hantera sanerings-
processen, 30 timmars hjälp med 
ersättningsansökan och upp till 30 
tillfällen med krishantering. 

– Jag skulle råda den som fått sin 
gård spärrad att anlita professionell 
hjälp för att lösa problemen, men 
också att prata med andra lant-
brukare som varit drabbade, säger 
mjölkbonden Tommy Petersson 
på Öland som fick sin gård spärrad 
2009.

En annan lantbrukare med er-
farenheter från salmonellaspärr är 
Anita Persson i Hörby. 2014 blev ett 
tungt år för henne och hennes fa-
milj. Många tårar fälldes och stund-
tals kändes det hopplöst. 

– Jag har alltid varit noga med 
rutiner och har mycket kunskap. 
”Om någon drabbas av salmonella, 
så inte är det du i alla fall”, sa en vän 
till mig. 

Ändå var det just det som hände. 
Anita Persson berättar om fördomar 
hon mötte.

– Det är lätt att få en stämpel som 
”hon som har en skitig gård”, trots 
att salmonella inte har med det att 
göra utan verkligen drabbar slump-
vis, säger hon.

LRF Försäkring har också tagit 
fram en faktabroschyr om salmo-

nella för att slå hål på de många för-
domar som finns om smittan. Där 
berättar veterinären Estelle Ågren 
vid Statens veterinärmedicinska an-
stalt att det ofta finns en överdriven 
rädsla för salmonella. Hon har hört 
om folk som inte vill ta lantbrukare 
från en spärrad besättning i hand.

– Salmonella smittar inte genom 
handslag. Det smittar från gödsel 
eller avföring till mun. En person 
som har tvättat händerna och inte 
har gödsel på kläderna utgör ingen 
smittrisk, säger hon.

I ett internationellt perspektiv 
har Sverige ett gott salmonellaläge 
när det gäller salmonellasmitta hos 
nöt och gris då endast ett fåtal ny-
smittade besättningar påvisas varje 
år.  

MARITHA SANDBERG LÖÖF

Salmonellahjälpen
Det här ingår i försäkringen:
● Egen rådgivare, upp till 100 timmar 
(värde cirka 100 000 kronor).
● Hjälp med ersättningsansökan, upp 
till 30 timmar (värde cirka 42 000 
kronor).
● Krishantering, upp till 30 tillfällen 
(värde cirka 36 000 kronor).

Försäkringen kan tecknas av dig 
som har mjölk-, nötkötts- eller gris-
produktion. Premien är 2 800 kronor 
per år för medlemmar i LRF och 
5 600 kronor per år för övriga. För-
säkringen har ingen självrisk.

Försäkringsgivare är LRF Försäkring 
Skadeförsäkringsaktiebolag. Försäk-
ringen erbjuds i samarbete med Växa 
Sverige, Gård & Djurhälsan, Skånese-
min och Lundens Djurhälsovård.

Vill du veta mer eller köpa Salmo-
nellahjälpen? På www. lrf.se/salmo-
nella kan du läsa mer, titta på filmer 
med företagare som haft gården spär-
rad och köpa försäkringen. 

Du kan även kontakta LRFs med-
lemsservice på 020-44 44 33 eller 
medlemsservice@lrf.se.

Salmonella hjälpen 
försäkrar dig vid smitta

Anita Perssons gård fick salmonella 2014. Nu är hennes gård – och de andra gårdarna som 
nämns i artikeln – helt smittfria.
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I broschyren ”Salmonella smittar inte via 
handslag” finns fakta. Beställ ditt eget 
exemplar på lrf.se.

Det finns 2 600 olika salmonellabak-
terier. Smittan går inte att utrota helt 
eftersom den finns i miljön. 

Den vanligaste smittvägen är när 
lantbrukare köper in nya djur som för 
med sig smittan. 

Människor smittas främst via livs-
medel när vi är utomlands eller äter 
importerad mat.

Anders Drottja, 
Krisberedskapsansvarig
LRF

 Fakta: Salmonella


