


Det finns många myter om salmonella. 
En del tror att det är farligt att vidröra 
någon som kommer från en salmonella-
smittad gård eller att sjukdomen sprids 
via luften. Men inget av det är sant. 
Inom lantbruket sprids salmonella  
framför allt via smittade djur och deras 
gödsel. Vi människor löper liten risk att 
smittas. Risken är störst när vi är utom-
lands eller äter importerad mat.

Med den här broschyren vill vi presentera 
fakta och avliva myterna om salmonella.  
Den som får sin gård spärrad behöver 
få stöd och uppmuntran – inte mötas 
av fördomar och utfrysning!
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När gården spärras
Salmonella sprids framför allt via smittade djur och deras gödsel. Den största risken är vid direktkontakt med  
infekterade djur, till exempel när man köper djur från en smittad besättning. Spridning kan även ske via redskap 
och fordon som är nedsmutsade av gödsel samt genom förorenat foder och vatten. När salmonella upptäcks på  
en gård spärras den. Det är ett hårt slag för bonden, som behöver stöd och uppmuntran.

Vad är egentligen salmonella ?
Salmonella är en bakterie som vanli-
gen orsakar infektion i magtarmkana-
len. Det finns cirka 2 600 olika typer 
av salmonellabakterier.

Vad menas med att man  
spärrar en gård? 
Spärren innebär bland annat att det 
inte är tillåtet att sälja livdjur. Inga 
djur får flyttas till eller från gården, 
utan särskilt tillstånd från Jordbruks-
verket. Huvudprincipen är att bryta 
smittvägar genom att förbättra hy-
gienen. Det handlar framför allt om 
att skapa rutiner för att få foder och 
vatten fritt från gödsel och att hålla 
djur och djurutrymmen så rena som 
möjligt. Djurstallar tvättas och desin-
fekteras noggrant. Det sker även en 
smittspårning för att utreda var smit-
tan har kommit ifrån och om den kan 
ha spridits till någon annan besättning.

Hur länge är gården spärrad?
Gården är spärrad tills man inte läng-
re kan odla fram salmonellabakterier 
från gödselprover. Det brukar ta flera 
månader, men i nötkreatursbesätt-
ningar tar det ofta flera år. 

Kan man besöka en spärrad gård?
Ja, människor får röra sig fritt till och 
från gården. Det är djur och gödsel 
som utgör en smittrisk och endast 
ladugårdar och stallar som spärras. 
Som besökare får man inte gå in 
i smittade stallar under pågående be-
kämpningsarbete.

Hur drabbas den bonde vars  
gård blir spärrad?
Spärren innebär ofta en stor ekono-
misk förlust och tungt merarbete. 
Dessutom är det ofta väldigt jobbigt 
för familjen att få gården spärrad och 
kanske tvingas avliva djur.

Kan mina barn  
leka med gårdens barn?
Du kan besöka bostaden och um-
gås med familjen precis som vanligt. 
Men undvik att gå eller köra i områ-
den med gödsel på marken och gå 
inte in i djurstallarna. Barn kan leka 
både i bostadshuset och ute i trädgår-
den. Däremot ska de inte leka i stallar 
och foderutrymmen under pågående  
sanering. 

Kan man ta någon från en  
salmonellasmittad gård i hand?
Ja, det kan man verkligen göra. Perso-
ner som har varit i direkt kontakt med 
smittade djur eller smittad gödsel ut-
gör ingen smittrisk om de har tvättat 
händerna och inte har gödsel på sina 
kläder. Tänk på att bönder, och deras 
familjer, som drabbats av salmonella 
behöver stöd och uppmuntran.
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Hur sprids salmonella bland djur?
Salmonella sprids framför allt via smit-
tade djur och deras gödsel. Den störs-
ta risken är vid direktkontakt med in-
fekterade djur, till exempel när man 
köper djur från en smittad besättning. 
Spridning kan även ske via redskap 
och fordon som är nedsmutsade av 
gödsel samt genom förorenat foder 
och vatten. 

Är det vanligt med salmonella  
hos kor och får i Sverige?
Nej. Vi har i Sverige sedan lång tid 
haft en systematisk bekämpning av 
salmonella. Det finns ett EU-godkänt  
salmonellakontrollprogram och även 
ett frivilligt och förebyggande hälso-
program för nötkreatur. Cirka hälften 
av alla mjölkgårdar är anslutna till det. 
4-13 infekterade nötkreatursbesätt-
ningar per år har rapporterats under 
2000-talet.

Salmonella hos djur

Är det vanligt med salmonella  
hos grisar?
Nej. Det är ovanligt. Sedan 1980 har 
antalet konstaterat salmonellainfek-
terade svinbesättningar legat under 
fem per år, med undantag för 2003 då 
30 besättningar infekterades i ett ut-
brott där salmonella spreds via foder.

Är salmonella vanlig hos kycklingar, 
höns och andra tamfåglar?
Nej. I Sverige är antalet kommersiella 
kycklingflockar som är infekterade 
med salmonella mycket få jämfört 
med andra länder. De senaste åren 
har ny smitta konstaterats i upp till 
fem värphönsbesättningar och slakt-
kycklingflockar per år. Även kalkoner, 
pärlhöns och ankor kan smittas.

Kan våra sällskapsdjur  
och hästar smittas?
Ja, salmonella kan infektera de flesta 
djurslag och människa. Katter smit-
tas oftast under vårvintern efter att 
de fångat och ätit salmonellainfek-
terade småfåglar. Den vanligaste 
smittvägen för hundar är om de äter 
animaliska produkter som grisöron, 
rått kött, kyckling och slaktavfall. 
Även hästar kan smittas  via infek-
terat vatten eller foder, men det är 
ovanligt i Sverige.

Hur kontrolleras salmonella?
I det svenska kontrollprogrammet 
tas varje år cirka 30 000 prover från 
nöt, gris och fjäderfä. Eftersom det 
är en anmälningspliktig infektion, 
rapporteras positiva salmonellafynd 
till myndigheterna. Salmonellakontroll-
programmet visar att kött av inhemskt 
ursprung har en mycket låg förekomst 
av salmonella (cirka 0,05 procent). 
Fodertillverkaren är ansvarig för att 
tillverka ett salmonellafritt foder.

Kan salmonella hos djur även 
smitta människor?
Ja. Det finns drygt 2 600 olika typer 
av salmonella som kan smitta djur.  
I princip kan samtliga även infektera 
människa. Zoonoser kallas infektio-
ner som kan överföras mellan djur 
och människa. Varken människor 
eller djur blir dock alltid sjuka av en 
salmonellainfektion, utan kan vara 
symtomfria.  

Kan vi utrota salmonella  
hos djur i Sverige?
Nej. Vi kommer aldrig att kunna utrota 
smittan helt, men vi kan hålla den 
under kontroll på en mycket låg nivå 
och därmed bevara det goda läget i 
Sverige med få personer som smittas 
av inhemsk salmonella.
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I februari 2014 smittades Rickard Fridhs gård  
i Sjöbo av salmonella. 

– Okunskapen om salmonella är total. Folk 
blir fruktansvärt rädda och tror att man blivit 
pestsmittad, men i själva verket är det inte så 
dramatiskt. säger han.

Rickard Fridh berättar om barn från infekterade  
gårdar som inte fått leka med andra barn och  
folk som knappt vågar svänga in med bilen på  
en salmonellasmittad gård.

– Folk känner inte till att salmonellabakte
rierna främst sprids via gödsel.

Gården  smittades den 19 februari 2014 när 
Rickard köpte in en kalv som skulle visa sig 
komma från en infekterad besättning. Myndig-
heterna spärrade direkt gården.

– Vi isolerade de smittade djuren i en box 
längst ned i ladugården nära gödselhögen och 
avlivade 50 kalvar när salmonella konstaterades.

 Vi fick också sanera stallarna i tre etapper. 
Mottagningsstallet sanerade vi själva, liksom en 
avdelning i det stora stallet, men för den andra 
avdelningen anlitade vi en firma.

Rickard Fridh var drivande i sina kontakter med 
försäkringsbolaget och myndigheterna för att 
gården snabbt skulle komma på fötter igen. Redan 
den 2 augusti var den salmonellafri, vilket måste 
vara ett rekordsnabbt resultat.

– Det gäller att ligga i och få myndigheterna 
att göra täta provtagningar, säger han.

Han tror också att goda rutiner kan förebygga 
spridningen.

– När vi rensar gödselrännan har vi särskilda 
stövlar. När vi rensar den andra rännan byter vi 
stövlar för att hindra smittspridning.

Att hantera fodret rätt är avgörande. Foder som 
förvaras oskyddat utomhus drar till sig fåglar som 
kan sprida smitta genom sin spillning.

– Det är också viktigt att ha olika maskiner för 
att hantera gödsel och foder. Foderbordet ska 
vara lika rent som köksbordet, säger han.

Nu har han 291 djur i besättningen och ser 
hoppfullt på framtiden, trots en ekonomisk förlust 
på mellan 200 000 och 300 000 kronor.

– Sammanlagt var det tolv gårdar här i 
området som smittades. Några är fria från salmo
nella nu. Vi har inte längre kalvar utan köttras
tjurar och kvigor.

BOnDen BeRÄTTAR: RICKARD FRIDh I SJÖBO

”O
kun

skapen
 är total”

Foto: Tom Wall



6

Jag har alltid varit noga med rutiner och har 
mycket kunskap. ”Om någon drabbas av salmo-
nella – så inte är det du i alla fall”, sa en vän till 
mig. Ändå var det just det som inträffade den 
sista mars 2014 för Anita Persson i Hörby.

På hennes familjs gård finns 40 dikor och ibland 
kan det vara upp till 95 djur, inklusive kalvar. Förra 
våren skulle Anita Persson skicka två kvigor till en 
utställning. Ett salmonellaprov som togs innan 
utställningen visade ingenting.

– Efteråt fick kvigorna vara i karantän som en 
säkerhetsåtgärd. En månad senare togs ett nytt 
prov som visade att djuren hade utvecklat 
antikroppar mot salmonella.

Det här var början på ett dramatiskt år för Anita 
Persson och hennes familj. Ett år när det har fällts 
många tårar och stundtals känts hopplöst. 

– När vi fick detta besked valde vi att ta prov 
på alla våra djur, men blodproverna visade 
ingenting. Inga av våra djur var sjuka heller. 
Efter en månad hade de två kvigorna inte längre 
några antikroppar, berättar hon.

Däremot hittades en annan typ av salmonellabak-
terier i miljön, i dammet.

– Gården blev spärrad och vi var tvungna att 
riva ner hela foderanläggningen. Tjurar som 
skulle säljas till avel fick istället gå till särskild slakt.

Eftersom det var försommar fick djuren vara ute 
på bete medan allting sanerades i stallar och 
foderanläggning. Vid ett nytt test togs prover från 
100 komockor utomhus där djuren nu betade.

– I en av mockorna hittades en tredje 
salmonella variant. Vi trodde inte det var sant, 
det blev nästan för mycket för oss.

Hur det har gått till när tre olika typer av salmo-
nella drabbat Anita Perssons gård har inte gått  
att fastställa. Anita tror att det kan vara fåglar 
som sprider smitta:

– Vi ser en ökning av kråkor, kajor och duvor 
här omkring och har fått tillstånd att skrämma 
bort dem.

Även omgivningens reaktioner har varit sårande. 
– 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 slumpvis. 
Kommentar kom som: ”Har ni rena kläder?” ”Kan 
vi träffas hos er på möte? Ni har ju salmonella”.

Anita Persson vill bryta tisslet och tasslet bland 
kolleger och avdramatisera salmonella.

– Tidigare har det varit väldigt hemligt vilka 
gårdar som har salmonella. Jag tror vi måste 
prata öppet och våga berätta om att ens gård 
smittats. Det här kan lika gärna drabba vem  
som helst, var som helst.

 
Från den 1 december 2014 är gården friförklarad 
från salmonella.

BOnDen BeRÄTTAR: AnITA PeRSSOn I hÖRBY
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Foto: Annika Widebeck
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Hur många blir sjuka av  
salmonella varje år i Sverige?
Cirka 3 000 svenskar smittas varje år. 
3 av 4 har blivit smittade utomlands.  
Hos människor börjar sjukdomen oftast 
med akuta smärtor i magen, feber, 
huvudvärk och ibland kräkningar.

Hur smittas människor  
av salmonella?
Genom att få i sig levande bakterier 
från mat eller vatten som förorenats 
med gödsel från smittade djur eller 
avföring från människor. Salmonella 
kan också smitta om man skulle få 
i sig avföring från en smittad person 
eller gödsel från ett smittat djur.

Är det lätt att bli smittad?
Både ja och nej. För att bli sjuk i en 
salmonellainfektion krävs oftast en 
ganska hög infektionsdos jämfört 
med många av de andra tarmsmit-
torna. Men barn, äldre och personer 
med nedsatt immunförsvar är mer 
känsliga för infektioner och då även 
för infektion med salmonella. 

Är salmonella farligt?
Diarrén brukar oftast gå över efter 
några dygn. Ibland kan sjukdomen 
pågå längre. I allvarliga fall kan den 
leda till kronisk ledinflammation.

Salmonella hos människor
Hur behandlas sjukdomen?
Normalt ges ingen medicinsk behand-
ling, utan sjukdomen är självläkande. 
Vid svåra salmonellainfektioner kan 
man behandla med antibiotika.

Varför smittas så få i Sverige?
Livsmedel som tillverkas i Sverige är 
i praktiken fria från salmonella, tack 
vare ett omfattande kontrollprogram 
från jord till bord. Man kontrollerar 
importerade avelsdjur, foder, upp-
födningen och slakterierna. Därför är 
svenskt kött i stort sett salmonella-
fritt. Även svenska ägg är i princip 
salmonellafria. I Sverige kan man till 
skillnad från i många andra länder 
smaka på kaksmeten.

Hur kan livsmedel bli smittade?
Nästan alla slags livsmedel kan för-
orenas med salmonella via avföring, 
gödsling med stallgödsel, avloppspå-
verkat vatten och dålig hygien i livs-
medelshantering. 

Hur kan man som konsument  
undvika att bli salmonellasmittad?
Genom att ta för vana att alltid upp-
hetta rått kött vid till agning samt att 
alltid skölja grönsaker ordentligt och 
hålla noggrann hygien vid matlagning. 

Kan mejeriprodukter och andra 
livsmedel sprida salmonella?
Ja. Mjölk som inte är pastöriserad 
(upphettad till minst 72 grader i 15 
sekunder) kan innehålla salmonella, 
liksom ost som är gjord av opastörise-
rad mjölk. Salmonella kan även finnas 
på framför allt importerade bladgrön-
saker, som till exempel ruccola och 
babyspenat, samt på kryddor och frön.

Vad bör man tänka på  
när man reser utomlands?
Man bör undvika att äta råa ägg eller 
maträtter där råa ägg ingår, samt 
dåligt tillagade köttprodukter. Man 
bör även vara försiktig med exempel-
vis kranvatten, sallad, is med mera. 
Drick aldrig opastöriserad mjölk och 
var försiktig med mjuka ostar, som 
är tillverkade av opastöriserad mjölk.



– Det är viktigt att ha 
klart för sig att salmo
nella inte flyger i luften. 
Salmonella smittar gen 
om gödsel och avföring 
och man kan undvika att 
bli smittad genom att 
tvätta händerna. 

Det säger veterinären 
Estelle Ågren vid 

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som 
också forskar vid SLU om salmonella.

– Generellt är råden för att undvika salmonella 
inte annorlunda än andra smittskyddsråd. När man 
klappat djur eller kommit i kontakt med gödsel ska 
man alltid tvätta och sprita händerna. Man bör inte 
heller dricka opastöriserad mjölk, ha picknick i 
beteshagar, eftersom det finns risk att det kommer 
gödsel i maten, eller bada i vattendrag där betande 
djur går ner till vattnet och dricker.

Estelle Ågren anser 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 
och bönder som inte får komma in på byns kafé.

– 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. 

Salmonella kan finnas hos fler besättningar än vad 
man känner till.

– Det är ovanligt med salmonella i svenska 
besättningar, men alla besättningar där salmonella 
finns är inte spärrade, helt enkelt för att man inte 
känner till smittan. Därför är det klokt att alltid 
vara noga med hygienen.

Estelle Ågren bekräftar att smittan främst sprids 
mellan besättningar via kontakt med smittade djur 

eller gödsel från smittade djur, men säger att det  
då och då sker salmonellautbrott kopplade till foder.

– Senast 2013 fanns salmonella på en foderfabrik 
i Uppsala och spreds därifrån till tio djurbesätt
ningar. 

Även andra smittvägar förekommer.
– Nötkreatur som betar utomhus på sommaren 

och dricker ur bäckar kan smittas om det finns 
smitta i området. Så det är viktigt att djuren får rent 
vatten på bete. Vid något enstaka tillfälle har vi 
misstänkt att smittan spridits till en gård via stora 
flockar av kajor som åt av majsensilaget. Det gäller 
att täcka över fodret och se till att så lite foder som 
möjligt spills utomhus, säger hon.

InTeRVJU: SVA:s eXPeRT eSTelle åGRen

”Rädslan för salmonella ofta överdriven”
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