
Här är en mall du kan använda!
En god djurhälsa är en av hörnstenarna i KRAV-godkänd djurhållning. Det gäller att förebygga 
 problem så långt det går! Du ska kunna visa en strategi för hur du arbetar förebyggande med 
 hälsofrågor. Den här mallen är tänkt som en hjälp för dig som har KRAV-godkänd grisproduktion. 
Det är frivilligt att använda den – utnyttja den om du har nytta av den annars kan du välja ett annat 
sätt att visa att du uppfyller regeln, men framförallt hoppas vi att du får en hjälp med att jobba 
 förebyggande med djurhälsan på din gård.

Tänk också på att de åtgärder vi föreslår under varje punkt är förslag – det kan finnas andra  punkter 
som är viktiga i just din besättning med de förhållanden du har på din gård. Skriv i så fall dit dem!

5.1.11.4 Förebyggande hälsoarbete
Du ska kunna visa att du arbetar förebyggande och att djurens hälsa är god.
Du ska ha och följa en genomtänkt plan för strategiskt förebyggande djurhälsoarbete inklusive 
smittskydd. Planen ska åtminstone omfatta (K):
• rutiner för smittskydd för besökare samt vid in- och utförsel av djur till/från besättningen,
• en plan för provtagningar som krävs för till exempel parasiter, eller för juverhälsa,
• betesplanering för att bland annat minimera infektioner av inälvsparasiter och begränsa 

uppförökning av smitta på markerna,
• eventuellt behov av karantän, vaccinationer eller andra åtgärder för att förbättra hälsan,
• rengöring av stallar och desinfektion.

FÖREBYGG HÄLSOPROBLEM 
I DIN GRISBESÄTTNING

Ur KRAVs regler



Gårdsnamn       SE-nr

1. SMITTSKYDD TILL OCH FRÅN GÅRDEN

Vad kan du göra för att hindra att smitta sprids med besökare, djur du köper in eller säljer, varu-
transporter eller annat av betydelse i din besättning?

För besökare tillhandahåller vi

skyddskläder

sluss för byte av skor/kläder vid inträde i stall 

stöveltvätt med desinfektion

annat   

Vid införsel av djur

begär vi hälsodeklaration 

använder vi karantän vid ankomst

genomför vi besiktning av djuren

ange observationer (till exempel av klövar, klåda osv)

Vid utförsel av djur från gården

Vi lastar ut på följande sätt för att minska risken för smittspridning

Rengöring av utlastningsutrymme

Andra risksituationer

Risk  

Åtgärd    
 



2. RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STALLAR

Beskriv rutinen för rengöring/tvätt av stall

Normal tidpunkt (-er) på året    

Rengöringsmedel  

Desinfektionsmedel

Tomhållning av stallet mellan omgångar
     

3. INÄLVSPARASITER

Plan för träckprovtagning

Tidpunkter på året    

Urval av djur

Samlingsprov eller individprover

Behjälplig veterinär   

Laboratorie    

Förebyggande åtgärder

Så här sköter vi rastgården   

Så här växlar vi marken som djuren vistas på (t ex intervall)

   

Övrig betesplanering (skiften, djurgrupper, flerårig plan. Hänvisa till skiss, tabell eller karta)

Annat 



4. SKABB

Förebyggande åtgärder

Åtgärder vid angrepp

  

5. VACCINATIONER

a) Behov finns att vaccinera mot

Med preparat 
                                                                                                                                   
Lämpliga vaccinationstillfällen

Eventuella andra sjukdomsförebyggande åtgärder
  

b) Behov finns att vaccinera mot     

Med preparat

Lämpliga vaccinationstillfällen      

Eventuella andra sjukdomsförebyggande åtgärder
 

c) Behov finns att vaccinera mot     

Med preparat

Lämpliga vaccinationstillfällen      

Eventuella andra sjukdomsförebyggande åtgärder 
 

6. ÖVRIGA HÄLSOPROBLEM

Andra förekommande sjukdomar (titta i hälsojournal och slaktanmärkningar)

a) Sjukdom  

Förebyggande åtgärder 



b) Sjukdom  

Förebyggande åtgärder   

c) Sjukdom  

Förebyggande åtgärder 
  

 
d) Sjukdom  

Förebyggande åtgärder
   

7. ÖVRIGT SOM ÄR RELEVANT FÖR BESÄTTNINGEN

Till exempel grupphållning och smittskydd vid flytt av djur mellan grupper

8. FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRINGAR VID EVENTUELL ÄNDRING AV 
STALLBYGGNAD/NYBYGGNATION

(Till exempel mottagningsstall, sektionering)

Besättningens djurhälsoveterinär     

Besättningsveterinär   

Saknar du någon punkt i mallen eller har andra synpunkter? 
Skicka dem till lantbruk@krav.se eller ring oss på 018-158900.
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