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• Sverige har en mycket låg förekomst av salmonella bland 
livsmedelsproducerande djur och i svenska livsmedel.  
 

• Nuvarande övervakning fångar endast en del av de 
salmonellainfekterade besättningarna och inte alltid de 
besättningar som utgör störst risk för spridning. 
Ersättningssystemet belönar inte djurhållare som arbetat aktivt 
med förebyggande smittskydd. 
 

• Förstudien presenterar förslag på en förbättrad övervakning 
av salmonella och en mer kostnadseffektiv hantering i 
smittade besättningar med bibehållen livsmedelssäkerhet och 
konkurrenskraft för svensk animalieproduktion. 



 

Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har fått i uppdrag 
av regeringen att genomföra en förstudie om åtgärder för att effektivt förebygga 
och hantera förekomst av salmonella hos lantbrukets djur. Uppdraget har föranletts 
dels av strukturomvandlingen i animalieproduktionen och dels av att antalet 
salmonellafall hos livsmedelsproducerande djur, framför allt gris, ökade under åren 
2020/2021. I uppdraget ingår att bedöma kunskapsläget och identifiera behov av 
förändring av övervakning och hantering samt behov av ytterligare förebyggande 
åtgärder för att förhindra introduktion av salmonellasmitta i djurbesättningar. I 
uppdraget ingår också att göra en bedömning av om föreslagna förändringar 
påverkar de svenska salmonellagarantierna.  

Jordbruksverket och SVA har genomfört en gemensam utredning med anledning av 
regeringsuppdraget och i denna rapport slutredovisar vi uppdraget. 
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Sammanfattning 
Regeringen har gett Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt 
(SVA) i uppdrag att föreslå åtgärder för att effektivt förebygga och hantera 
förekomst av salmonella hos lantbrukets djur. Denna förstudie är ett underlag till 
ett förändringsarbete i riktning mot en mer proportionerlig, riskbaserad, 
kostnadseffektiv och hållbar hantering och bekämpning av salmonella där såväl 
folkhälsa, djurhälsa och livsmedelsförsörjning som lönsamhets- och 
konkurrensperspektiv beaktas.  

Låg förekomst av salmonella hos 
livsmedelsproducerande djur i Sverige 
Salmonellainfektion kan smitta mellan djur och människor. Sverige har sedan 
1950-talet bekämpat salmonella bland livsmedelsproducerande djur och antalet 
smittade besättningar är mycket lågt i ett internationellt perspektiv. Därför är det få 
människor som smittas av salmonella från inhemska livsmedel i Sverige. Den 
svenska salmonellakontrollen omfattar hela kedjan från foder till livsmedel. Den 
här utredningen fokuserar främst på övervakning och hantering av 
salmonellainfektion hos nötkreatur och gris.  

Problem med nuvarande hantering i 
primärproduktionen 
Dagens övervakning av salmonella på nötkreatur och gris fångar endast en del av 
de salmonellainfekterade besättningarna och inte i tillräcklig grad de  som utgör 
störst risk för livsmedelskedjan. De besättningar som upptäcks får mycket 
långtgående restriktioner vilket medfört en stor rädsla för salmonella bland 
djurhållare, en rädsla som inte är motiverad ur smittskyddssynpunkt. 

Animalieproduktionens utveckling mot färre och större besättningar har under 
senare år inneburit att allt fler djur berörs av den hantering och de restriktioner som 
blir följden av fynd av salmonella i en besättning. När många djur kan beröras av 
enstaka utbrott kan det medföra att värdefulla djurbesättningar måste avlivas och 
destrueras vilket riskerar att påverka svensk animalieproduktion negativt. Detta är 
inte heller hållbart ur ett livsmedelsförsörjnings- och miljöperspektiv.  

En påtaglig brist med nuvarande ersättningssystem är att förebyggande arbete inte 
belönas i tillräcklig omfattning. Djurhållare som måste göra åtgärder för att 
förstärka biosäkerheten under en bekämpning får delar av dessa kostnader täckta av 
statliga medel. Djurhållare som däremot istället själva satsat resurser på att göra 
motsvarande åtgärder i förväg får stå för hela kostnaden. 

Utifrån utredningens resultat bedömer Jordbruksverket och SVA att nuvarande 
salmonellakontroll inte längre är funktionell. 



 

Förslag på handlingsalternativ och åtgärder 
Jordbruksverket och SVA föreslår att övervakning och hantering av salmonella i 
besättningar med gris och nötkreatur förändras i riktning mot  

• en övervakning som ger en bättre bild av förekomsten av salmonellainfektion i 
svenska besättningar och som fokuseras på att identifiera de som utgör störst 
risk för spridning till andra besättningar och till livsmedel  

• att förstärka det förebyggande arbetet genom att djurhälsoorganisationerna får 
ett ökat ansvar och att formen för ersättning i högre grad premierar de 
djurhållare som vidtar biosäkerhetsåtgärder i förebyggande syfte   

• att provtagningskrav och restriktioner på besättningsnivå anpassas till den risk 
för spridning som besättningen utgör 

• att åtgärder i enskilda besättningar styrs av djurhållaren själv utifrån 
föreskriftskrav och med möjlighet att få subventionerad rådgivning av 
djurhälsoorganisationerna.   
 

Det föreslagna handlingsalternativet ger en mer funktionell hantering av salmonella 
med bibehållen livsmedelssäkerhet och konkurrenskraft för svensk 
animalieproduktion.   

Rapporten är en förstudie och de förslag som presenteras behöver utredas vidare. 
Rapporten omfattar inte heller några förslag till förändring av salmonellakontrollen 
i foder- eller livsmedel. 

Betydelsen av kommunikation i samband med förändringsarbetet kan inte nog 
poängteras. Att genomföra föreslagna förändringar kräver långsiktighet och ett 
fortsatt nära samarbete med de näringar som berörs. Samtliga aktörer i 
livsmedelskedjan ska känna trygghet i processen. Det får inte uppstå några tvivel 
om att svenska animalieprodukter är säkra. 

Vi uppskattar kostnaderna för staten för de förslagna åtgärderna till 15 miljoner kr 
fördelat på tre år. Utredningen föreslår att arbetet tas vidare i ett 
genomförandeprojekt som ges till Jordbruksverket och SVA i form av ett 
regeringsuppdrag. 
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1 Inledning 
Salmonellainfektion är en internationellt sett vanlig förekommande zoonos (sjukdom som 
smittar mellan djur och människor). Infektionen kan leda till allvarlig sjukdom hos människa 
och eftersom animaliska livsmedel kan vara en smittkälla bekämpas salmonella hos 
livsmedelsproducerande djur på olika sätt. 

I Sverige har vi sedan 1950-talet bekämpat salmonellainfektion bland livsmedelsproducerande 
djur med stor framgång och förekomsten av salmonella hos nötkreatur, gris och fjäderfä är 
bland de lägsta i världen. Det är också mycket få människor som smittas av salmonella från 
inhemska livsmedel.  

Den svenska animalieproduktionen har genomgått en omfattande strukturomvandling mot färre 
och större besättningar. För att upprätthålla det goda salmonellaläget i Sverige behöver 
salmonellakontrollen ses över och anpassas till nya produktionsformer. Behovet av en översyn 
förstärktes av situationen under åren 2020/2021 då salmonella påvisades i fler och större 
grisbesättningar än de senaste åren och att salmonellatypen Salmonella Choleraesuis upptäcktes 
på gris och vildsvin. Denna grisanpassade salmonellatyp har inte påvisats på gris sedan 1970-
talet i Sverige. 

I det här kapitlet beskrivs regeringsuppdraget, hur Jordbruksverket och SVA har tolkat det, 
avgränsningar och arbetssätt. 

1.1  Uppdraget 
Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har av regeringen fått i uppdrag 
att genomföra en förstudie om åtgärder för att effektivt förebygga och hantera förekomst av 
salmonella hos lantbrukets djur. Även foder omfattas av uppdraget.  

I uppdraget ingår att 

• analysera och bedöma befintligt kunskapsunderlag 

• identifiera eventuellt behov av utveckling av befintliga och nya övervakningskomponenter  

• identifiera vilka förebyggande åtgärder som krävs för att effektivt förhindra introduktion av 
smitta 

• identifiera behov av åtgärder för en effektiv hantering och bekämpning när smitta har 
konstaterats. 

De identifierade behov av åtgärder som bedöms relevanta ska, om möjligt kostnadsberäknas och 
förslag på finansiering ska lämnas. En bedömning ska även göras om identifierade åtgärder kan 
påverka de befintliga svenska salmonellagarantierna. 

Samråd ska ske med Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten och synpunkter ska inhämtas 
från berörda organisationer inom djurhälsan. Synpunkter ska vid behov även inhämtas från 
andra berörda myndigheter och intresseorganisationer. 
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Bakgrunden till uppdraget beskrivs på följande sätt av regeringen: 

Under det senaste året har antalet salmonellafall ökat hos livsmedelsproducerande djur, och då i 
grisbesättningar. Det har under lång tid skett en strukturomvandling inom näringen med en 
övergång till allt större och mer specialiserade besättningar. Detta leder till ökade kostnader för 
djurägare och staten då fler djur påverkas vid varje utbrott. 

Nuvarande bekämpningsstrategier kan medföra att värdefulla djurbesättningar måste avlivas och 
destrueras vilket på sikt skulle kunna påverka svensk livsmedelsproduktion. 

Det finns ett behov av att undersöka potentiella smittkällor för att kunna förebygga introduktion 
till djurbesättningar på ett bättre sätt. Nya analysmetoder har gett ytterligare kunskap och 
därmed ett behov av att anpassa den svenska salmonellahanteringen utifrån dessa nya redskap.  

I samband med EU-anslutningen år 1995 fick Sverige särskilda garantier vad gäller salmonella. 
Det innebär att Sverige kan ställa krav vid införsel av fjäderfä samt produkter från nöt, gris och 
fjäderfä. Garantierna som beslutas på EU-nivå baseras på Sveriges salmonellakontrollprogram 
där övervakning och hantering av fynd av salmonella finns beskrivet.  

Bekämpning av salmonella och salmonellafria livsmedel är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv 
och är en del av regeringens strategi för att göra svenska livsmedel attraktiva på den 
internationella marknaden.  

Sammantaget menar regeringen att det finns ett behov av att se över och förbättra arbetet kring 
hanteringen av salmonella hos lantbrukets djur. Hanteringen ska vara effektiv och säker såväl ur 
ett djurhälso- som folkhälsoperspektiv men även ur ett lönsamhets- och konkurrensperspektiv. 

1.2 Syfte 
Jordbruksverket och SVA tolkar uppdraget så att syftet med förstudien är att ta fram underlag 
till ett förändringsarbete för en mer proportionerlig, riskbaserad, kostnadseffektiv och hållbar 
hantering och bekämpning av salmonella hos djur där såväl folkhälsa, djurhälsa och 
livsmedelsförsörjning som lönsamhets- och konkurrensperspektiv beaktas.  

1.3 Avgränsningar 
Utredningen har fokus på nötkreatur och gris då det finns många överensstämmelser i 
hanteringen av dessa djurslag vad gäller salmonella. I viss mån berör utredningen även fjäderfä. 
I rapporten beskrivs också kort salmonellasituationen bland övriga djurslag för att ge en 
helhetsbild av vad som är känt om förekomsten av salmonella i stort bland djur i Sverige.  

Utredningen presenterar inga färdiga förslag till författningsförändringar. Däremot lämnar vi i 
förstudien en övergripande redogörelse för vilka styrande regler som berörs eller kan beröras 
och vilka förändringar som kan behöva genomföras. 
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1.4 Definitioner 
Antikroppar Immunoglobuliner (proteiner) som bildas som en del av 

immunförsvaret när individen stöter på ett smittämne. 

Biosäkerhet Ett begrepp som innefattar åtgärder med syfte att undvika 
introduktion och spridning av smittämnen i en besättning. Se även 
smittskydd.  

Fjäderfä Tamfåglar som hålls för produktion av kött, ägg och avelsdjur för 
dessa. 

Incidens  Antalet nya fall av en infektion/sjukdom under en given 
tidsperiod. 

Risk  Sammanvägning av sannolikheten för en händelse och 
konsekvenserna om den inträffar. 

Riskbaserat Styra insatser eller åtgärder till de objekt som utgör störst risk för 
spridning. 

Serologisk undersökning Analysmetod som innebär mätning av antikroppar i blod.  

Serotyp                               Undergrupp av salmonellabakterier.  

Smittskydd  Ett begrepp som innefattar åtgärder med syfte att undvika 
introduktion och spridning av smittämnen. Se även biosäkerhet. 

Spärr  När en besättning beläggs med restriktioner 

Suggpool                            Ett system där anläggningens suggor under betäckning och 
dräktighet hålls i en central enhet, ett s.k. suggnav, varifrån de före 
grisning och digivning transporteras ut till flera enskilda 
smågrisproducenter, s.k. satellitbesättningar. 

Zoonos Ett smittämne som kan spridas mellan djur och människor. 

 

1.5 Uppdragets genomförande 

1.5.1 Myndigheter och organisationer som direkt berörts av 
uppdraget  

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom områdena jordbruk, fiske och 
landsbygd. Myndigheten ska främja en ökad och hållbar matproduktion med säkra livsmedel, 
och säkerställa en god djurhälsa och djurvälfärd i hela Sverige.  
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Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet inom veterinärmedicin och 
djurhälsa med särskilt ansvar för och kunskap om övervakning av djursjukdomar och zoonoser. 

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. 
Myndigheten arbetar för säker mat och bra dricksvatten och har ett övergripande ansvar för att 
livsmedelsburna sjukdomsutbrott utreds. 

Folkhälsomyndigheten är en nationell expert- och kunskapsmyndighet vars arbete syftar till att 
stödja samhällets hälsofrämjande arbete, förebygga sjukdomar och förbättra beredskapen mot 
hälsohot.  

Bransch- och djurhälsoorganisationerna Växa (vxa.se), Gård & Djurhälsan AB 
(gardochdjurhalsan.se), Lundens Djurhälsovård AB (lundens.com), Distriktsveterinärerna 
(distriktsveterinarerna.se), Lantbrukarnas riksförbund (LRF; lrf.se), Sveriges 
Nötköttsproducenter (notkottsproducenter.se), Sveriges Grisföretagare 
(sverigesgrisforetagare.se), Svensk Fågel (svenskfagel.se), Svenska Ägg (svenskaagg.se), 
Svenska Fåravelsförbundet (faravelsforbundet.se), Lammproducenterna 
(lammproducenterna.se) och Svenska Köttföretagen (kottforetagen.se) har deltagit i ett eller 
flera samråd under arbetets gång. 

Utredningsarbetet har genomförts i nära samverkan mellan Jordbruksverket och SVA i en 
utredningsgrupp bestående av utredningsledarna Katharina Gielen, Jordbruksverket och Cecilia 
Hultén, SVA, samt från Jordbruksverket Maria Lundh, Ann-Christine Ring och My Sahlman 
och från SVA Estelle Ågren och Jenny Frössling. 

1.5.2 Vägledande principer 

Utredningen har i arbetet utgått från ett antal vägledande principer som är delvis överlappande 
och på så sätt stödjer varandra.  

Proportionalitet 
Med detta avses att insatsen att övervaka, smittspåra och bekämpa salmonellainfektion hos 
livsmedelsproducerande djur ska vara proportionerlig i relation till risken för spridning och 
risken för folkhälsan. Proportionerliga insatser förutsätter riskbaserade åtgärder. 
Proportionaliteten måste bedömas utifrån kostnad och nytta för samhället i förhållande till 
kostnad och arbetsinsats för lantbrukarna/företagarna. 

Kostnadseffektivitet och resursoptimering 
Användningen av ekonomiska och personella resurser ska vid behov anpassas till den 
nuvarande produktionsstrukturen, för att öka kostnadseffektiviteten på såväl samhällsnivå som 
för de enskilda aktörerna. Systemet måste bygga på en helhetssyn. 

Förebyggande och riskmedvetenhet 
Att arbeta förebyggande är en princip som genomsyrat det svenska smittskyddsarbetet sedan 
länge och en av grundprinciperna också i EU:s nya djurhälsolag. För ett gott förebyggande 
arbete krävs tillräcklig kunskap och riskmedvetenhet hos djurhållare och andra aktörer.  
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Helhetsperspektiv  
Med ett helhetsperspektiv vägs hela livsmedelskedjan in, djurhälsa, livsmedelssäkerhet, 
folkhälsa, och den enskilde företagarens konkurrenskraft. En förmåga att se både till den 
enskilda företagarens situation och till den svenska animalieproduktionen som helhet, för att på 
ett bra sätt kunna bidra till livsmedelsstrategins mål och använda statliga medel på effektivast 
möjliga sätt. 

Samverkan 
Samverkan mellan myndigheter och aktuella marknadsaktörer, ger en möjlighet att skapa 
samsyn och fatta informerade beslut. Satsade resurser ger större effekt om fler aktörer arbetar 
mot samma målbild. Genuin samverkan kräver god kommunikation och ett stort mått av 
motivation och delaktighet i processen. 

Hållbarhet 
I livsmedelsstrategin är hållbarhet och konkurrenskraft centrala begrepp. Det övergripande 
målet är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar i 
Sverige, samtidigt som relevanta miljömål nås. I myndigheternas arbete och i de beslut som 
fattas, behöver vi sträva efter en hållbar svensk livsmedelsproduktion ur ett ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt perspektiv. 

1.5.3 Arbetsmetod 

Utredningen beskriver det svenska salmonellakontrollprogrammets historik och nuvarande 
utformning i hela livsmedelskedjan. Dessutom omfattar utredningen en genomgång av 
rekommendationer och slutsatser från tidigare utredningar av salmonellakontrollen i Sverige. 
Slutligen analyseras nuläget och Jordbruksverket och SVA ger förslag på handlingsalternativ 
framåt samt redogör för de åtgärder som behöver vidtas för att det föreslagna 
handlingsalternativet ska kunna genomföras.  

Inom ramen för utredningen har SVA också gjort en utvärdering av salmonellaövervakningen 
på gris och en undersökning av salmonellaförekomsten i grisbesättningar (pågår) som väntas bli 
klar under år 2022. 

Samråd och avstämning med Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten i relevanta frågor 
har skett i början och slutet av utredningsarbetet. Dessa myndigheter har även fått möjlighet att 
lämna synpunkter på rapporten. 

Under inledningen av utredningsarbetet genomfördes dialogmöten med representanter för 
bransch- och rådgivande djurhälsoorganisationer för mjölk- nötkötts-, gris-, matfågel, ägg- och 
fårnäringen för att hämta in branschernas syn på nuvarande salmonellakontroll. Vid mötena 
presenterades nuvarande salmonellahantering och det kommande arbetet med 
regeringsuppdraget. 

Utöver dialogmötena har Jordbruksverket och SVA tillsammans med branschen (Växa, Gård 
och Djurhälsan, Distriktsveterinärerna och LRF) genomfört en workshop och efterföljande 
arbetsmöten med inriktning på möjliga och nödvändiga förändringar av salmonellakontrollen på 
nötkreatur. Liknande temamöten har genomförts för gris-, matfågel och äggbranschen. 
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Dessutom har uppföljande möten hållits med Svenska Köttföretagen. Vidare har möte hållits 
med representanter för de större foderproducenterna med fokus på hanteringen av foder när det 
lämnat fabriken, dvs. i fodertransporter och mellanlagringsanläggningar.  

De synpunkter och förslag som kommit fram i dessa möten har varit ett viktigt underlag i 
utredningens diskussioner, överväganden och förslag. Arbetssättet har inneburit att utredningens 
förslag löpande diskuterats, förankrats och stämts av med intressenterna. 

Resultat från samråd med Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten och branschernas 
organisationer redovisas i kapitel 8. Växa, Gård & Djurhälsan, Svensk Fågel och Svenska Ägg 
har beskrivit det förebyggande arbetet inom respektive näring i bilaga D. Växa och Gård och 
Djurhälsan har också skrivit ett avsnitt under kapitel 7.2.1 om bekämpning av salmonella i 
branschens egen regi på gårdsnivå. 
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2 Salmonella 
Salmonella är en tarmbakterie som tillhör ett släkte inom familjen Enterobacteriaceae. 
Infektion med salmonella är en av de internationellt mest utbredda zoonoserna. Det finns två 
arter av salmonella – Salmonella enterica och Salmonella bongori.  S. enterica delas i sin tur 
upp i sex underarter - enterica (I), salamae (II), arizonae (IIIa), diarizonae (IIIb), houtenae (IV) 
och indica (V). De flesta sjukdomsframkallande serotyperna av salmonella finns inom 
underarten S. enterica sp. enterica. Det finns över 2 500 serotyper av salmonella inom denna 
underart (Sanderson & Nair, 2013).  

De flesta serotyper har ett brett värddjursspektrum och kan infektera ett stort antal djurarter 
inklusive människa och har stor betydelse för folkhälsan. Några serotyper är särskilt anpassade 
till vissa djurslag, exempelvis är serotyperna Salmonella Derby och Salmonella Choleraesuis 
anpassade till grisar och Salmonella Dublin till nötkreatur. Några serotyper infekterar 
huvudsakligen människa, exempelvis Salmonella Typhi. De djurslagsanpassade serotyperna 
orsakar sjukdom i större utsträckning på respektive djurslag än övriga serotyper (Barrow och 
Methner, 2013).  

Salmonellainfektion är en fekal-oral smitta, det vill säga salmonellabakterier sprids framför allt 
genom att djur eller människor får i sig bakterier i munnen från något som förorenats med 
smittad gödsel. Bakterien kan föröka sig i tarmen och orsaka skador på tarmslemhinnan med 
bland annat diarré som följd. Oavsett om en infekterad individ har symtom eller inte så kan 
bakterien utsöndras med avföringen. Nya individer kan smittas genom direktkontakt med 
smittade människor eller djur, eller indirekt via till exempel förorenat foder, förorenade 
livsmedel eller förorenat vatten. Smittspridningen underlättas av att salmonellabakterier kan 
överleva länge i omgivningen och under gynnsamma förhållanden även tillväxa och föröka sig i 
miljön. 

Salmonellainfektion, med undantag för de djurslagsanpassade typerna, orsakar sällan sjukdom 
på livsmedelsproducerande djur och den huvudsakliga orsaken till att salmonella bekämpas 
inom livsmedelsproduktionen är att förhindra livsmedelsburen smitta till människa.  

Nedan beskrivs salmonellainfektion hos människa samt salmonella i livsmedelskedjan, dvs. i 
foder, hos djur och i livsmedel. 

2.1 Salmonellainfektion hos människa 
Den vanligaste orsaken till salmonellautbrott hos människa är smittade livsmedel. Även kontakt 
med infekterade djur, till exempel reptiler som hålls som husdjur, kan leda till smittöverföring. 
Det krävs ofta en hög infektionsdos (ca 100 000 bakterier) för att sjukdomssymtom ska uppstå, 
vilket oftast förutsätter att bakterien har förökats i livsmedlet, men ibland kan även mycket låga 
infektionsdoser orsaka sjukdom. Vanligen ses ett akut insjuknande med buksmärtor, feber, 
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diarréer och ibland kräkningar. Komplikationer med ledinflammation kan följa på det akuta 
sjukdomsförloppet.1 

Salmonellainfektion är näst efter Campylobacterinfektion den vanligaste rapporterade zoonosen 
i Sverige, liksom i andra EU-länder. Antalet rapporterade humanfall i Sverige har de senaste 
åren, utom pandemiåret 2020, varit ca 2 000 (incidens ca 20 per 100 000). Majoriteten av fallen 
har bedömts vara smittade i utlandet. Antalet konstaterade fall som bedömts som inhemskt 
smittade har varierat mellan 546 och 1 013 fall under åren 2005-2019, vilket motsvarar en årlig 
incidens på ca 7 per 100 000.  

I en studie (Wahlström m.fl., 2010), som gjordes för att uppskatta sannolika smittkällor till 
sporadiska fall av salmonellainfektion hos svenska patienter under åren 2004 och 2006 
bedömdes importerade livsmedel orsaka flest inhemska fall. Svenska livsmedelsproducerande 
djur och vilda djur bedömdes endast stå för 0,5 procent och 0,6 procent av fallen under 
respektive år.   

Den vanligaste serotypen internationellt hos människa är S. Enteritidis som kopplats främst till 
ägg och fjäderfäkött medan S. Typhimurium är den vanligaste serotypen hos personer som 
smittats i Sverige (SVA, 2021).  

2.2 Salmonella i foder 
Insikten att foderråvaror kan innehålla salmonella gjorde att kontrollåtgärder vid import/införsel 
av sådana produkter infördes i Sverige på 1950-talet. Efter att animaliska foderråvaror (förutom 
fiskmjöl) förbjöds till livsmedelsproducerande djur så är det framför allt införda/importerade 
proteinfoderråvaror såsom till exempel soja-, raps- och solrosprodukter som idag utgör en risk. 
Arbetssättet för att förhindra foderburen salmonellainfektion hos djur omfattar kontroll av 
foderråvaror, värmebehandling vid fodertillverkningen samt att förhindra att det 
värmebehandlade fodret återsmittas. 

2.3 Salmonellainfektion hos djur 
Symtom vid salmonellainfektion hos djur varierar mycket. I många fall uppvisar infekterade 
djur inga symtom alls. Symtomen varierar beroende bland annat på serotyp, infektionsdos och 
immunförsvarets status hos djuren som blir infekterade. Symtom som kan ses är diarré, aborter, 
feber, nedsatt allmäntillstånd, sänkt foderlust, lunginflammation, 
ledinflammation, blodförgiftning och dödsfall. Hos fjäderfä kan infektion med salmonella leda 
till att kycklingfoster dör i ägget och ökad dödlighet bland nykläckta kycklingar. 

Djur som smittats av salmonella utsöndrar ofta salmonellabakterier av och till i avföringen en 
tid, vilket vanligen handlar om några dagar till veckor. Utsöndring av bakterier sker vanligen 
även hos symptomfria individer. Hur utsöndringen av bakterier ser ut över tid beror på såväl typ 
av salmonella som infektionsdos och individens immunförsvar (Ivanek m.fl., 2012). 

 
1 Sjukdomsinformation om salmonellainfektion på Folkhälsomyndighetens webbplats: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/salmonellainfektion/ 
(hämtad 20 april, 2022). 
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Infektion med djurslagsanpassade salmonellatyper leder oftare till sjukdom hos djur än andra 
serotyper (se tabell 1), till exempel kan infektion med S. Dublin hos nötkreatur orsaka sjukdom 
och ökad dödlighet hos kalvar samt sänkt mjölkproduktion, vilket resulterar i betydande 
inkomstbortfall för drabbade mjölkföretag (Nielsen m.fl., 2012a och 2012b).  

Smittvägen är primärt fekal-oral dvs., från gödsel till mun. Smittspridning kan ske genom 
djurförflyttningar, förorenat foder och vatten samt sannolikt även via gnagare, vildsvin och 
ibland fåglar samt genom indirekt spridning av gödsel via människor, redskap, fordon och 
miljö.  

Tabell 1: Exempel på djurslagsanpassade salmonellatyper 

Djurslag Djurslagsanpassad salmonellatyp 

Nötkreatur S. Dublin 
Gris, vildsvin S. Cholerasuis, S. Derby 
Fjäderfä S. Pullorum; S.Gallinarum 
Får Salmonella enterica subsp diarizonae 61:(k):1, 5, (7), 
Häst S. Abortusequi 

 

Salmonella har ett brett värddjursspektrum och påvisas av och till också på vilda djur. Vildsvin 
kan infekteras av många olika serotyper men är, precis som gris, värddjur för den grisanpassade 
serotypen S. Choleraesuis, som sällan påvisas hos andra djurarter. 

Salmonellainfektion har också påvisats hos igelkottar. I Skåne har detta kopplats samman med 
fall av salmonellainfektion hos små barn med en salmonellatyp som också påvisats på igelkottar 
i området.2  

Salmonella orsakar sjukdom på småfåglar, framför allt finkar och mesar och främst under 
senvintern/våren, ofta i anslutning till fågelbord. Katter som fångar salmonellasmittade 
småfåglar kan därmed också drabbas av salmonellainfektion. Smittade katter kan i sin tur smitta 
människor och fall på både katter och människor konstateras årligen (Söderlund m.fl., 2019).  

Det är vanligt att reptiler (till exempel ormar, ödlor och sköldpaddor) och ibland även amfibier 
(grodor, paddor och salamandrar) som hålls som sällskapsdjur bär på salmonellabakterier. De 
uppvisar oftast inga sjukdomssymtom, men kan ändå sprida smitta.  

2.4 Salmonella i livsmedel 
Vegetabiliska och animaliska livsmedel kan vara förorenade med salmonellabakterier via gödsel 
från infekterade djur, antingen direkt eller indirekt via en förorenad miljö. Dessa kan infektera 
människor som äter råa eller otillräckligt upphettade förorenade livsmedel. Det svenska 
salmonellakontrollprogrammet syftar till att hålla salmonellaförekomsten i svenska animaliska 
livsmedel på en låg nivå och det är mycket ovanligt att salmonella påvisas i dessa livsmedel.  

 
2 Informaton om salmonella hos igelkott finns på SVA:s webbplats: 
https://www.sva.se/amnesomraden/djursjukdomar-a-o/salmonella-hos-igelkott/ (hämtad 20 april 2022).  
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3 Animalieproduktionens utveckling och 
nuvarande struktur  
I kapitlet beskrivs hur den svenska animalieproduktionens struktur har förändrats över tid för 
nötkreatur, gris, fjäderfä och får.  

Det svenska salmonellakontrollprogrammet har haft sin nuvarande utformning sedan EU-
inträdet år 1995. Under denna tid har animalieproduktionen genomgått dramatiska förändringar 
som inom mjölk- och grisproduktionen inneburit betydligt färre och betydligt större besättningar 
(se figur 1-4 nedan). 

3.1 Nötkreatur 
I Sverige fanns 576 400 kor för mjölkproduktion år 1990, jämfört med 303 400 kor år 2020 (se 
figur 2). Det är nästan en halvering av antalet djur. Under samma period reducerades antalet 
besättningar med mjölkkor från ca 26 000 till drygt 3 000 (se figur 1).  

År 1990 hade varje besättning i genomsnitt 22 mjölkkor, jämfört med i genomsnitt 98 mjölkkor 
per företag år 2020. Invägningen av mjölk har legat på ungefär samma nivå från 1995 till 2004, 
runt 3 260 000 ton per år. Därefter har det skett en långsam minskning, år 2021 vägdes 
2 782 000 ton in.  

Figur 1: Antal mjölkbesättningar uppdelat efter storlek på besättningen 
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Figur 2: Antal mjölkkor uppdelat på besättningsstorlek 

 

3.2 Gris 
År 1990 fanns ca 11 000 besättningar med suggor i Sverige, år 2020 var antalet besättningar 
nere i knappt 700. I genomsnitt fanns det ca 20 suggor per besättning år 1990 jämfört med 
ca 187 suggor per besättning år 2020 (se figur 3 och 4 nedan). 

I Sverige har grisslakten minskat sedan år 1997 även om antalet slaktade grisar varierat mellan 
åren. År 1997 slaktades drygt 3,9 miljoner grisar jämfört med drygt 2,6 miljoner år 2021. 
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Figur 3: Antal smågrisproducerande besättningar uppdelat efter storlek på besättningen  

 

 

Figur 4: Antal suggor uppdelat på besättningsstorlek 
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3.3 Fjäderfä 
Under de senaste decennierna har fjäderfäproduktionen ökat i Sverige, särskilt produktionen av 
kycklingkött (se figur 5). År 2020 slaktades 36 miljoner fler slaktkycklingar än under år 2007. 
Antalet värphöns har också ökat under samma tidsperiod från 6 miljoner värphöns till 8,4 
miljoner. Produktionen av kalkonkött har ökat från ca 430 000 slaktade kalkoner år 2007 till 
522 000 slaktade kalkoner år 2020. Produktionen av gås- och ankkött är liten och har fluktuerat 
under samma tidsperiod. Slaktkycklingar och värphöns står årligen för ca 99 procent av antalet 
hållna fjäderfän i landet.   

Figur 5: Antalet slaktkycklingar, kalkoner, ankor och gäss som slaktats under åren 2007-2020, samt 
antalet värphöns under samma tidsperiod 

 

3.4 Får 
I juni 2020 fanns det ca 265 000 tackor och baggar fördelade på ca 8 000 företag i Sverige. Både 
antalet företag med får och antalet får har minskat med 8 respektive 13 procent sedan 2016. De 
flesta som håller får i Sverige idag gör det småskaligt. 85 procent av alla företag har 
besättningar på upp till 50 tackor och baggar. 
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4  Det svenska kontrollprogrammet för 
salmonella  
I det här kapitlet beskrivs översiktligt den övervakning och provtagning som sker längs 
livsmedelskedjan inom salmonellakontrollprogrammet. Dessutom beskrivs innebörden av 
salmonellagarantierna och slutligen redovisas slutsatser från tidigare utredningar av 
kontrollprogrammet.  

Syftet med det svenska salmonellakontrollprogrammet är att livsmedel från svensk 
animalieproduktion ska vara fria från salmonella. Programmet omfattar hela livsmedelskedjan 
från foderråvaror till livsmedel via livsmedelsproducerande djur. Programmet fick sin 
nuvarande utformning i samband med EU-inträdet år 19953 och endast mindre anpassningar och 
kompletteringar av programmet har skett sedan dess. Samtidigt har animalieproduktionens 
utveckling sedan EU-inträdet inneburit en omfattande strukturomvandling mot större och färre 
besättningar. Salmonellakontrollprogrammet utgör grund för de svenska salmonellagarantierna 
som innebär att Sverige kan kräva att färskt kött av nötkreatur, gris och fjäderfä som förs in i 
Sverige från EU och tredje land ska vara provtagna avseende salmonella. Bara kött där 
salmonella inte påvisats får tas in i landet. För konsumtionsägg gäller att ursprungsflockarna ska 
vara provtagna.  

Den svenska salmonellakontrollens historia går tillbaka till 1950-talet då det mest omfattande 
utbrottet i Sverige av salmonella hos människor skedde, det så kallade Alvestautbrottet. Det 
ledde till tusentals sjuka och minst 90 dödsfall. Genom smittspårning kunde smittkällan 
fastställas till ett slakteri i Alvesta som antogs ha slaktat salmonellasmittade djur. En rad 
ofördelaktiga händelser ledde sedan till en kraftig förökning av salmonellabakterier och 
spridning av salmonellasmittat kött och charkprodukter. Före Alvestautbrottet fanns ingen 
lagstiftning om salmonella hos djur. Utbrottet visade på behovet av att kontrollera salmonella i 
primärproduktionen, dvs. på besättningsnivå, och utbrottet blev därför startpunkten för 
utvecklingen av en systematisk övervakning och kontroll av salmonella, med syftet att skydda 
svenska konsumenter mot salmonella i livsmedel. Denna övervakning och kontroll har 
successivt utökats till dagens salmonellakontrollprogram som omfattar hela livsmedelskedjan.   

Salmonellakontrollens historik i Sverige beskrivs mer i detalj i bilaga A och i bilaga B finns en 
mer detaljerad beskrivning av förekomst och övervakning av salmonella på 
livsmedelsproducerande djur. 

4.1 Beskrivning av övervakningen inom det nuvarande 
salmonellakontrollprogrammet 
Övervakning och resultat beskrivs årligen i detalj i SVA:s rapport ”Surveillance of infectiuos 
diseases in animals and humans in Sweden”, här följer en översikt och sammanfattning.  

 
3 “Swedish salmonella control programmes for live animals and meat of pigs and cattle”, dokumentet finns 
tillgängligt i Jordbruksverkets i diarium med ärendenummer 5.3.17-16239/2019. 
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Övervakning av salmonella i Sverige sker i hela kedjan från foderråvaror och livsmedel till 
människa (se figur 6; SVA, 2021). Jordbruksverket är ansvarig myndighet för det obligatoriska 
kontroll- och övervakningsprogrammet för salmonella i foder och på livsmedelsproducerande 
djur. Övervakningen av salmonella i livsmedelskedjan baseras på bakteriologisk odling, dvs. att 
salmonellabakterier påvisas. Enstaka övervakningsinsatser har genomförts på nötkreatur där 
serologi använts, dvs. där man påvisat antikroppar mot salmonella i stället för själva bakterien. 

Övervakning baserad på bakteriologisk odling har hög specificitet, dvs. om man påvisar 
salmonellabakterier är sannolikheten mycket hög att individen är infekterad med 
salmonellabakterier, medan sensitiviteten är låg, dvs. även om individen är infekterad är det inte 
säkert att man lyckas påvisa bakterierna vid odling. En fördel med odling och efterföljande 
typning är möjligheten att följa vilka serotyper av salmonella som förekommer. Genom 
sekvensering av salmonellabakteriens arvsmassa kan man också typa med högre 
upplösningsgrad och få ytterligare information om sambanden mellan olika isolat av 
salmonellabakterier.  

För övervakning baserad på serologi gäller att man kan påvisa antikroppar även om individen 
just då inte är infekterad med salmonellabakterier beroende på att antikroppssvaret kvarstår en 
tid även efter att infektionen har läkt ut. En nackdel med serologi är att analysmetoderna 
vanligtvis påvisar antikroppar mot grupper av serotyper och specifika analysmetoder finns bara 
för ett fåtal serotyper.       

Figur 6: Schematisk presentation av den svenska salmonellaövervakningen  

 

4.1.1 Foder 
Den obligatoriska salmonellaprovtagningen för fodertillverkare omfattar ett visst antal 
salmonellaprover längs produktionslinjen per vecka, där antalet prover beror på vilket sorts 
foder som tillverkas. Syftet med veckoprovtagningen är att kontrollera att salmonella inte finns 
längs produktionslinjen i foderfabriken. Foderföretagarna tar också prover i sin egenkontroll för 
att kontrollera att fodret inte innehåller salmonella.  

http://www.sjv.se/
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4.1.2 Besättningar 

Misstanke om salmonella i en besättning med livsmedelsproducerande djur föranleder 
provtagning och utredning för att fastställa eventuell smitta. Om salmonella påvisas genomförs 
smittspårning för att identifiera smittkälla och eventuell vidare smittspridning. Utredning av 
besättningar för att klarlägga eventuell smittspridning kan också ske vid fynd av salmonella i 
foderanläggning, livsmedel, hos icke livsmedelsproducerande djur och människa. Hur 
omfattande utredning som sker bedöms i varje enskilt fall av berörd myndighet.  

Vid fynd av salmonella i lymfknuteprov på slakterier eller efter fynd vid obduktion av djur 
provtas vanligen hela ursprungsbesättningen. I fjäderfäflockar och i avels- och 
livsdjursproducerande grisbesättningar sker obligatorisk provtagning i besättningar och prov för 
salmonella tas även vid obduktioner av animalieproducerande djur om misstanke om salmonella 
föreligger. Utöver det provtas samtliga kalvar/ungdjur under 15 månaders ålder som obduceras, 
oavsett anledningen till obduktionen. Utöver den obligatoriska kontrollen av salmonella finns 
det frivilliga program för fjäderfä, gris och nötkreatur. 
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Figur 7: Schematisk bild av förebyggande arbete, övervakning i besättningar och hantering av smittade besättningar inom nuvarande salmonellakontrollprogram  
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4.1.3 Slakteri och styckningsanläggningar   
Livsmedelsverket är ansvarig myndighet för den delen av den obligatoriska 
salmonellaövervakningen som sker på slakterier och på styckningsanläggningar. Sedan Sveriges 
inträde i EU har en kontinuerlig och systematisk övervakning av salmonella hos nötkreatur och 
gris skett på slakterier. Övervakningen på slakteri omfattar salmonellaundersökning av prover 
från ca 9 000 lymfknutor per år och är utformad för att kunna dokumentera att förekomsten av 
salmonella i den del av djurpopulationen som kommer till slakt är mycket låg, mindre än 0,1 
procent salmonellapositiva djur med 95 procent säkerhet. För att övervaka förekomsten av 
salmonella i livsmedel av animaliskt ursprung tas prover från slaktkroppar, ca 9 000 
svabbprover från nötkreatur och gris per år och ca 3 000 halsskinnprover från fjäderfä per år. 
Dessutom tas ca 5 000 prover per år vid styckningsanläggningar för att övervaka förekomsten 
av salmonella i köttråvara eller i miljön där dessa hanteras. 

4.1.4 Människa 

Övervakningen av antalet humanfall med salmonellainfektion bygger på provtagning vid 
sjukdom och inrapportering av smittade individer till Folkhälsomyndigheten som för 
statistik.  Myndigheten stödjer även regionernas smittskyddsenheter och landets kommuner i 
utredningar av sjukdomsutbrott. Dessa utredningar görs i samarbete med Jordbruksverket, SVA 
och Livsmedelsverket när utbrotten har kopplingar till foder, djur eller livsmedel. 

4.1.5 Antibiotikaresistens 
Övervakning av förekomsten av antibiotikaresistenta salmonellastammar är en viktig del i den 
svenska salmonellakontrollen. Denna övervakning genomförs av SVA i 
övervakningsprogrammet SVARM (Swedish Veterinary Antibiotic Resistance Monitoring). 
Resultaten redovisas i den årliga SVARM-rapporten tillsammans med uppgifter om 
resistensläget hos andra bakterier från djur och uppgifter om försåld mängd antibiotika.  

4.2 Övervakning och förekomst av salmonella hos djur 
I ett internationellt perspektiv har Sverige en mycket låg förekomst av salmonella inom 
livsmedelsproduktionen. Antalet nöt- och grisbesättningar där salmonella påvisas inom 
kontrollprogrammet har i genomsnitt varit färre än tio per djurslag per år under lång tid (se figur 
8 och 9), med undantag för de år då foderburna utbrott inträffat. Till följd av 
animalieproduktionens utveckling mot större och mer specialiserade besättningar har dock även 
detta låga antal påvisade salmonellafall under senare år inneburit att allt fler djur berörs av den 
hantering och de restriktioner som blir följden av fynd av salmonella i en besättning.  

http://www.slv.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/salmonellainfektion/
https://www.sva.se/vi-erbjuder/publikationer/rapport-swedres-svarm-2020/c-28/c-83/p-1376
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Figur 8: Antalet nötkreatursbesättningar per år med påvisad salmonella år 1958-2020.     
Källa: SVA 2020.

 

 
Figur 9:  Antalet grisbesättningar per år med påvisad salmonella år 1968-2020.  
Källa: SVA, 2020. 

 

4.2.1 Slakterier 
Förekomsten av salmonella i lymfknutor från gris och nötkreatur vid provtagningen på 
slakterier är mycket låg.  Under perioden 1995–2020 har lymfknutor från mindre än 0,5 procent 
av vuxna grisar och 0,25 procent av slaktgrisar testat positivt för salmonella per år. Motsvarande 
siffra för nötkreatur är mindre än 0,25 procent. 

Provtagningen på slakteri speglar salmonellaförekomsten hos den del av djurpopulationerna 
som kommer till slakt och ger inte en fullständig bild av förekomsten i besättningar. En av 
anledningarna till detta är att andelen salmonellasmittade djur i en besättning inte är lika i alla 
ålderskategorier av djur, hos nötkreatur är till exempel andelen smittade djur högst bland kalvar, 
lägre bland ungdjur och lägst bland vuxna djur (SVA, 2013). Övervakningen på nötkreatur har 
vid några tillfällen kompletterats genom att förekomsten av antikroppar mot salmonella har 
undersökts i tankmjölk från samtliga mjölkbesättningar. En sådan undersökning ger en bild av 
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om salmonella finns eller nyligen har funnits i besättningen. Vid den senaste nationella 
tankmjölksundersökningen år 2019 hade 140, eller drygt 4 procent, av mjölkbesättningarna 
antikroppar mot salmonella. Med utgångspunkt i en motsvarande undersökning år 2013, med 
liknande resultat, uppskattades antalet salmonellasmittade nötkreatur som kom under 
restriktioner genom att besättningen upptäcktes i övervakningen vara ca 6 procent av det totala 
antalet smittade nötkreatur.4   

Uppföljande serologisk provtagning i mjölkbesättningar som varit spärrade visar att smittan 
sannolikt finns kvar efter att restriktionerna hävts.5 

4.2.2 Nötkreatur 
I en undersökning år 2015 av förekomsten av antikroppar mot salmonella hos individuella djur i 
99 dikobesättningar, som gjordes inför leverans av tjurkalvar till prövning på seminstation, hade 
9 av besättningarna (9 procent) minst ett djur med antikroppar mot salmonella. 
Salmonellabakterier påvisades inte vid uppföljande undersökning i någon av dessa besättningar.  

I ett uppdrag 20166 utvärderade salmonellaövervakningen på nötkreatur för att få en uppfattning 
om hur övervakningens olika komponenter bidrar till att ge en bild av salmonellasituationen och 
hur effektiva de är för att hitta infekterade besättningar.  

Slutsatserna från studien var att de befintliga komponenterna inte ger en skattning av 
förekomsten på besättningsnivå och inte heller en bild av geografiska skillnader i förekomst. 
Skillnader i förekomst mellan olika produktionsformer fångas inte heller upp av övervakningen. 
Med dessa slutsatser som underlag föreslogs att provtagningen av lymfknutor vid normalslakt 
skulle ersättas av återkommande tankmjölksövervakningar av förekomst av 
salmonellaantikroppar och av serologisk provtagning vid slakt för nötkreatursbesättningar som 
inte producerar mjölk. Dessutom föreslogs att provtagningen vid klinisk misstanke och 
obduktion skulle behållas. 

4.2.3 Gris 
Inga undersökningar av antikroppsförekomst motsvarande de som gjorts i mjölkbesättningar har 
hittills gjorts i grisbesättningar, men en sådan undersökning har påbörjats inom ramen för det 
här uppdraget (se bilaga F). 

Sveriges låga salmonellaförekomst i grisbesättningar bekräftades år 2008 i en jämförande studie 
bland EU:s medlemsländer. I svenska besättningar med avelsgrisar påvisades salmonella i 
träckprov från 1 av 57 besättningar, 1,8 procent. Den motsvarande genomsnittliga förekomsten i 
avelsbesättningar i 24 EU-medlemsländer var 28,7 procent och i sju medlemsländer var 
förekomsten över 50 procent (EFSA, 2009).  I 150 slumpvis utvalda svenska 
smågrisproducerande besättningar hittades ingen salmonella alls. 

Den obligatoriska provtagningen i grisbesättningar är riktad mot vissa riskbesättningar samt mot 
besättningar där förekomst av salmonella kan ge stora konsekvenser.  Besättningar på toppen av 

 
4 Intern utredning Jordbruksverket, 2014. 
5 Användande av tankmjölks-ELISA för att följa upp sanering av S. Dublin-sanerade mjölkproducerande 
besättningar, SVA Dnr 2010/958. 
6 Översyn och förslag till revidering av salmonellaövervakning hos nötkreatur, SVA Dnr 2016/910. 
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den svenska avelspyramiden (avels- och gyltproducerande besättningar) omfattas av årliga 
provtagningar och suggpooler av obligatorisk provtagning två gånger per år.   

Inom ramen för det här uppdraget har en motsvarande utvärdering gjorts på 
salmonellaövervakningen på gris och slutsatserna liknar de som drogs i 
nötkreatursundersökningen, nämligen att övervakningen sannolikt inte ger en helt korrekt bild 
av förekomsten i besättningar och att endast en del av det verkliga antalet besättningar fångas 
upp av övervakningen och ofta inte de besättningar som utgör störst fara för livsmedelskedjan. 
(Bilaga D).  

Under år 2020 påvisades salmonella i tio grisbesättningar vilket är det högsta antalet fall sedan 
år 2007.  En av dessa var en livdjursproducerande besättning där Salmonella Choleraesuis 
påvisades i prover tagna i den årliga övervakningen. Detta var första gången sedan år 1979 som 
denna grisanpassade serotyp påvisades hos gris i Sverige.  S. Choleraesuis har därefter påvisats i 
ytterligare fyra grisbesättningar. Med anledning av fynden på gris och samtidiga fynd av S 
Choleraesuis i ett vildsvinshägn och hos frilevande vildsvin, inleddes en övervakning av 
salmonella på vildsvin (se nedan).  

4.2.4 Fjäderfä 
Lägsta nivån för övervakningen av salmonella hos tamhöns (slaktkyckling, värphöns) och 
kalkon är harmoniserad inom EU och det finns även en nationell föreskrift (SJVFS 2007:19, 
saknr. K104). I den nationella salmonellakontrollen ingår alla arter av fjäderfä, dvs. utöver 
tamhöns och kalkon även anka, gås, vaktel och strutsfåglar. Varje medlemsstat ska följa 
författningarna men medlemsstaterna kan ställa ytterligare krav på nationell nivå.  

Det saknas säkra uppgifter om antalet flockar som övervakas i kontrollprogrammet eftersom de 
svenska fjäderfäregistren inte är uppdaterade och inte innehåller information om flockar. 
Därutöver saknas en unik flockidentifikation vilket försvårar uppskattningen av antalet 
provtagna flockar samt kontrollen om provtagningen är utförd. Därmed kan de rapporterade 
siffrorna om förekomst, som årligen levereras till EFSA, endast anses vara uppskattningar. 
Uppskattningsvis saknar ca 20 procent av de registrerade anläggningarna en fullständig offentlig 
provtagning. Denna uppskattning är baserad på de rådata som laboratorierna redovisar till 
myndigheterna. 

Sedan år 2006 har salmonella årligen påvisats från 0-17 slaktkycklingflockar, 
0-7 värphönsflockar, 0-6 kalkonflockar, 0-5 flockar med ankor eller gäss samt från 0-1 flockar 
med strutsar. Den vanligaste serotypen har varit S. Typhimurium. 

4.2.5 Får och häst 
Övervakningen av salmonella på får och häst samt på övriga tamdjur är enbart passiv, dvs. 
salmonellaprov ska tas vid klinisk misstanke om salmonellainfektion. Salmonellaundersökning 
kan också förekomma i samband med smittspårning. 

En salmonellatyp, Salmonella enterica subsp diarizonae av serotypen 61:(k):1,5,(7), anses vara 
särskilt anpassad till får. I en studie från år 2012 visade sig ca 17 procent av de provtagna 
svenska besättningarna vara smittade med denna salmonellatyp (Sörén m.fl., 2015). Denna 
serotyp bedöms ha mycket begränsad betydelse för folkhälsan och hanteras annorlunda jämfört 
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med andra serotyper. Den är anmälningspliktig men bekämpas inte när den påvisas hos får 
enligt beslut av Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Undantag för denna serotyp görs också i 
Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20) då fynd av denna 
serotyp till skillnad från andra accepteras på slaktkropp av får. 

Salmonellaförekomsten hos häst i Sverige är låg (Sternberg Lewerin, 2010) och under 
åren 2011-2020 konstaterades salmonella i 0-5 fall per år (17 fall totalt). Majoriteten av 
fallen diagnostiseras efter provtagning vid kliniska symtom på salmonellainfektion och i den 
övervägande delen av fallen påvisades S. Typhimurium (11 av 17 fall). 

4.2.6 Övervakning och förekomst av salmonella hos vilda djur 

Salmonella påvisas av och till på vilda djur inom ramen för den fallviltsundersökning som 
bedrivs på SVA, vid provtagning inom forskningsprojekt och ibland i samband med 
smittspårning och bekämpning av salmonella i enskilda besättningar. Förekomst av salmonella 
hos vildsvin, småfåglar och igelkottar har påvisats på detta sätt. 

Efter att S. Choleraesuis påvisats i en grisbesättning i Skåne i september 2020 och i ett 
vildsvinshägn i Sörmland i november 2020, inleddes en övervakning med provtagning av 
frilevande vildsvin för att undersöka om smittan förekom i vildsvinspopulationen. Både fallvilt 
och synbart friska vildsvin fällda vid ordinarie jakt har undersökts. 

Övervakningen av friska, skjutna vildsvin avslutades i början av år 2022, medan 
fallviltsundersökningen fortsätter. I Skåne och i Södermanlands/Stockholms län har en hög 
andel av de undersökta vildsvinen S. Choleraesuis medan förekomsten hittills är låg i 
undersökta prover från resten av landet (se tabell 2 nedan). 

Tabell 2: Förekomst av Salmonella Choleraesuis och andra salmonellatyper hos vildsvin. Resultat 
av övervakning oktober 2020 - februari 2022.  

Södermanlands och Stockholms län 

Kategori Totalt antal 
provtagna 

Antal med S. 
Choleraesuis (%) 

Antal med övrig 
salmonella (%) 

Fällda vid jakt 145 34 (23,4) 5 (3,4) 
Fallvilt 44 18 (40,9) 1 * 

Skåne län 

Kategori Totalt antal 
provtagna 

Antal med S. 
choleraesuis (%) 

Antal med övrig 
salmonella (%) 

Fällda vid jakt 188 19 (10,1) 7 (3,7) 

Fallvilt 12 4 (41,7) 1 * 

 Övriga landet 

Kategori Totalt antal 
provtagna 

Antal med S. 
Choleraesuis 

Antal med övrig 
salmonella (%) 

Fällda vid jakt 200 0 8 (4,0) 
Fallvilt 44 3** 2 * 

* För enstaka djur redovisas inte andel (%). 
** Ett fallvilt av vildsvin med S. Choleraesuis hittat i Halland och ett i Östergötland.  
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4.3 Tidigare utredningar och projekt  
Hela eller delar av det svenska salmonellakontrollprogrammet har utretts vid ett flertal tillfällen 
sedan det infördes i sin nuvarande form. Utredningarna har oftast initierats av ökande kostnader 
för programmet och då framför allt för bekämpningen. I flera fall identifieras och framförs 
liknande behov och förslag som i denna utredning. Av olika skäl, framför allt brist på resurser, 
har kontrollprogrammet inte förändrats i föreslagen riktning vid dessa tillfällen även om vissa 
av de föreslagna förändringarna har införts över tid. 

I ett gemensamt strategidokument (Jordbruksverket m.fl., 2013) för den svenska 
salmonellakontrollen enades Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet 
(nuvarande Folkhälsomyndigheten), Socialstyrelsen och SVA om målsättning, principer och 
synsätt samt angelägna åtgärder fram till och med år 2018. När det gäller nötkreatur föreslogs 
bland annat att man inom övervakningen skulle använda sig av analys av antikroppar mot 
salmonella i tankmjölk, samt att man skulle se över och kostnadseffektivisera bekämpningen.  

I en internutredning år 2013-2014 konstaterade Jordbruksverket att salmonella hade påvisats i 
större utsträckning i besättningar med mer än 200 kor än i mindre besättningar och att 
bekämpningskostnaden per djur ökade med ökande besättningsstorlek. Detta har också 
bekräftats i en studie av besättningar med restriktioner p.g.a. salmonellainfektion åren 2009-
2013 (Ågren m.fl., 2015) där man kunde visa att den högre kostnaden framför allt berodde på 
längre bekämpningstid i de större besättningarna. Det förebyggande arbetet bedömdes vara en 
viktig faktor för på lång sikt påverka antalet besättningar med restriktioner. 

Som en följd av utredningen år 2014 satte Jordbruksverket år 2015 samman en förstudiegrupp 
med representanter för Jordbruksverket, SVA, Livsmedelsverket, länsstyrelsen, LRF, Växa, 
Gård & Djurhälsan, Svenska Köttföretagen och Sveriges Nötköttsproducenter för att arbeta 
vidare med de frågor som utredningen lyft. I förstudiegruppens rapport som lades fram år 2016 
föreslogs att den befintliga övervakningen baserad på bakteriologi skulle kombineras med 
antikroppsanalyser i tankmjölk. Djurhållare med salmonellaantikroppar i tankmjölken skulle 
kunna anlita särskilt utbildade veterinära salmonellarådgivare och arbeta med 
smittskyddsåtgärder utan restriktioner och att ersättning skulle kunna utgå från staten för sådant 
arbete.  

Den situation som uppstod åren 2020-2021 med salmonella i flera stora grisbesättningar och 
återintroduktion av S. Choleraesuis bland svenska grisar aktualiserade på nytt behovet av en 
översyn av salmonellakontrollprogrammet.  
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Tabell 3: Sammanfattning av förslag från tidigare utredningar inom salmonellaområdet  
År Bakgrund/orsak Utredning Urval av förslag som framfördes i 

utredningen 

2007 Strukturomvandling 

Ökande kostnader 

SJV rapport 2007:10:  

Översyn av 
salmonellakontroll-
programmet - färdplan 

• Översyn/utvärdering av 
övervakningen (nöt/gris), 
(genomfört på nöt) 

• Utvärdering av serologi för 
övervakning 

• Ersättning till djurhållarna i ett 
”cost sharing”-system 

• Nytt generellt 
smittskyddsprogram (genomfört) 

• Förenkling av slakt i särskild 
ordning baserat på riskvärdering 

2013  Salmonella – ett nationellt 
strategidokument 

• Studier för ökad kunskap om 
förekomsten av salmonella i 
primärproducerat foder. 

• Omvandla befintliga frivilliga 
salmonellakontrollprogram för 
nötkreatur och gris till generella 
smittskyddsförebyggande 
program (genomfört). 

• Införa tankmjölks-undersökningar 
(serologi) som ett verktyg i 
övervakningen av salmonella hos 
nötkreatur (delvis genomfört).  

• Utreda om det är möjligt och 
kostnadseffektivt att utrota S. 
Dublin hos nötkreatur  

• Genomföra åtgärder för att 
kostnadseffektivisera 
bekämpningen av salmonella i 
djurbesättningar och undersöka 
möjligheten att i större 
utsträckning kunna använda slakt 
på ett riskbaserat sätt i dessa 
besättningar 

• Genomföra en riskvärdering för 
att kvantifiera risken för spridning 
av salmonella med gödsel, både 
från kända smittade besättningar 
och från andra besättningar 
(genomfört) 

2014 Ökande kostnader i 
samband med 
strukturomvandling 

Intern utredning 
Jordbruksverket 
(nötkreatur) 

• Kvartalsvisa serologiska 
tankmjölksundersökningar. 

• Bekämpning i näringens regi i 
smittade besättningar och med 
lindrigare restriktioner än de 
gällande.  

2016 Fortsatt arbete med 
förslagen från 2014 

Intern utredning 
Jordbruksverket 
(nötkreatur) 

• Övervakning baserad både på 
bakteriologi och serologi  

• Serologiskt positiva besättningar 
hanteras av de rådgivande 
djurhälso-organisationerna utan 
restriktioner (delvis genomfört – 
se 7.2.1.1) 
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5 Författningar för nationell övervakning 
och kontroll av salmonella 
Endast de författningar som bedöms ha störst betydelse för hanteringen av salmonella tas upp i 
detta kapitel. 

5.1 EU-gemensam lagstiftning  
I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och 
om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa, ställs bland annat krav 
på att djurhållare ska minimera risken för att sjukdomar sprids. Det är endast ett fåtal 
salmonellatyper som kan drabba fjäderfä (S. Pullorum, S. Gallinarum och S. Arizonae) för vilka 
det finns gemensamma krav vid handel till och inom unionen.   

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 om bekämpning av salmonella 
och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen, fastställs vissa mål i bekämpningen av 
salmonella på tamhöns och kalkon. I Sverige har vi en nationell lagstiftning som täcker alla 
arter av fjäderfä.  

I kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel 
finns krav på provtagning för analys av salmonella vid slakt och i vissa livsmedelsprocesser. 
När det gäller slaktkroppar behöver företagen dock inte ta prover av salmonella från nötkreatur, 
gris eller fjäderfä, eftersom dessa djurslag omfattas av provtagning inom det nationella 
kontrollprogrammet. Däremot behöver prover tas från slaktkroppar av får, get och häst. 

5.2 Nationella författningar 
Zoonoslagen (1999:658) utgör den legala grunden för Sveriges hantering av salmonella. Den 
gäller endast sådana zoonoser som det finns tillräckliga kunskaper om för effektiv kontroll och 
bekämpning, i dagsläget är det endast salmonella som omfattas. I zoonoslagen anges vad som 
gäller för såväl de som yrkesmässigt håller djur som för veterinärer, laboratorier och 
myndigheter. Här fastslås vilka typer av åtgärder Jordbruksverket kan föreskriva eller fatta 
beslut om vid ett utbrott och att Jordbruksverket och länsstyrelserna har ansvar för tillsynen. 
Straffbestämmelser och grunden för ersättning anges också i zoonoslagen. Vidare anges att det 
är Jordbruksverket och länsstyrelserna som utövar offentlig kontroll och att det finns möjlighet 
att delegera vissa uppgifter till ett organ eller till en fysisk person.  

I zoonosförordningen (1999:660) regleras vilken ersättning staten kan lämna till djurhållare vid 
bekämpning av salmonella. Av förordningen framgår att en djurhållare kan få upp till 50 
procents ersättning för de kostnader och förluster som uppstått p.g.a. föreskrifter eller beslut 
som meddelats med stöd av zoonoslagen. Ersättningen kan höjas till 70 procent om djurhållaren 
är ansluten till ett frivilligt smittskyddsprogram. Kommersiella djurhållare i matfågelbranschen 
kan inte få ersättning från staten för sina kostnader och samma sak gäller för exempelvis 
besättningar som köper mer än 150 nötkreatur från mer än fem besättningar. Ersättning för 
utgifter får lämnas i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 26 i kommissionens förordning 
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(EU) nr 702/2014. I förordningen beskrivs vidare vilka delar av kontrollen som ska utövas av 
Jordbruksverket respektive länsstyrelsen.  

Förordningen (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och 
i livsmedel anger att övervakningen ska ske i det eller de led i livsmedelskedjan som är 
lämpligast. Förordningen reglerar också att Jordbruksverket och SVA respektive 
Livsmedelsverket har ansvaret för övervakningen i olika delar av kedjan.  

Av livsmedelsförordningen (2006:813) framgår att Livsmedelsverket inom ramen för ett 
nationellt eller ett unionsrättsligt kontrollprogram ska utföra de stickprovsundersökningar som 
behövs för att övervaka förekomsten av bekämpningsmedelsrester, restsubstanser och andra 
ämnen samt salmonella i livsmedel.  

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:2) om bekämpande av salmonella hos djur, 
saknr K 102, innehåller närmare bestämmelser om åtgärder vid misstanke om eller konstaterat 
fall av salmonella hos djur.  

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:19) om obligatorisk salmonellakontroll av 
fjäderfä, saknr K104, täcker delvis in samma område som det av EU godkända 
kontrollprogrammet från år 2005. Samma gäller det program som godkändes för kalkoner år 
2009.  

Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning på grund av beslut med stöd av zoonoslagen 
(1999:658); (SJVFS 1999:104), saknr K 108, anger detaljerade krav på vad en ansökan om 
ersättning ska innehålla och vad som ingår i ersättningen.  

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS2018:33) om foder reglerar den 
lagstiftade veckoprovtagningen samt vilka foderråvaror som måste provtas för salmonella vid 
införsel/import till landet (bilaga 4 till föreskrifterna). 

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:101) om zoonotiska sjukdomar, saknr K107, 
anger vilka zoonoser som omfattas av zoonoslagen och dess följdföreskrifter, för närvarande 
enbart salmonella. 

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och 
särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra 
smittämnen, saknr K112, innehåller bland annat hygienregler som ska förebygga att zoonotiska 
smittämnen sprids mellan djur och människor. 

5.3 Sveriges EU-godkända salmonellakontrollprogram och 
våra salmonellagarantier 
I samband med EU-anslutningen år 1995 fick Sverige särskilda garantier vad gäller salmonella. 
Dessa gäller vid handel med färskt kött av nötkreatur, gris och fjäderfä samt konsumtionsägg 
och innebär att dessa livsmedel ska ha genomgått en salmonellakontroll innan de kommer in i 
Sverige. Till grund för garantierna ligger Sveriges EU-godkända salmonellakontrollprogram 
som år 2019 reviderades i den del som rör nötkreatur och gris. För fjäderfäkött gäller det 
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ursprungliga kontrollprogrammet från år 1995. Avelsdjur, slaktkycklingar, värphöns och 
kalkoner har godkänts i separata beslut som grundar sig på kontrollprogrammet från år 2005. 
Från år 2009 finns även ett kontrollprogram som enbart omfattar kalkoner. 

Sveriges särskilda garantier vad gäller salmonella finns fastslagna i kommissionens förordning 
(EG) nr 1688/2005. Den anger att kött från nötkreatur, gris och fjäderfä ska ha genomgått en 
mikrobiologisk provtagning före införsel samt anger vilken dokumentation som ska medfölja 
försändelsen. Detta gäller även malet kött, men inte köttberedningar och maskinurbenat kött. 
Vid införsel av ägg till Sverige ska värphönsflockarna ha varit provtagna.  

Programmet från år 2019 styr den övervakning som sker av grisar i avelsbesättningar och 
suggpooler. För nötkreatur sker förutom kontrollen vid slakt och styckning också provtagning 
av alla kalvar yngre än 15 månader som obduceras samt provtagning vid klinisk misstanke.  

5.4 Nationella övervakningsplanen 
I förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt regleras att 
SVA ska utforma en nationell övervakningsplan (NÖP) för epizootiska sjukdomar och zoonoser 
som ska fastställas av Jordbruksverket. Planen är en beskrivning av den övervakning som sker 
inom ramen för offentlig verksamhet och en planering av övervakning som ska ske kommande 
år. Planen baseras på årliga hotbildsanalyser, och kan förändras vid behov. 

5.5 Besättningar med fynd av salmonella  
Den svenska hanteringen av besättningar med misstänkt eller konstaterad salmonellainfektion, 
regleras i huvudsak av nationell lagstiftning. Grunden ligger i dag i zoonoslagen (1999:658) 
som framöver kommer att ersättas av en ny svensk djurhälsolag. Förutom skyldigheter för 
djurhållare att låta undersöka djur och för veterinärer att anmäla misstanke om smitta, så 
reglerar lagstiftningen på ett övergripande plan vad Jordbruksverket får göra vid misstänkt eller 
konstaterad smitta.   

Detaljer runt de åtgärder myndigheterna kan vidta vid misstänkt eller konstaterad förekomst av 
salmonellabakterier hos djur regleras i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:34) om 
bekämpning av salmonella hos djur, saknr K102.  Vad gäller möjligheten för staten att lämna 
ekonomisk ersättning till djurhållaren finns den legala grunden i zoonoslagen och ramarna i 
zoonosförordningen (1999:660). Detaljer om ansökan specificeras i Jordbruksverkets 
föreskrifter (SJVFS 199:104), saknr K 108 

5.6 Offentlig kontroll med koppling till salmonella 
Offentlig kontroll enligt zoonoslagen (1999:658) utövas av Jordbruksverket och länsstyrelserna. 
Jordbruksverket utövar kontroll över de beslut som meddelats med stöd av zoonoslagen och 
föreskrifter som meddelats med stöd av denna samt EU-bestämmelser som lagen kompletterar. 
Vidare ansvarar Jordbruksverket för den offentliga kontrollen av andra foderföretagare än de 
som finns i primärproduktionen. Länsstyrelserna ansvar för kontrollen av primärproduktionen. 
Jordbruksverket ska samordna länsstyrelsernas kontrollverksamhet och lämna stöd, råd och 
vägledning. 
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Ansvaret för kontrollen och övervakningen av salmonella i livsmedel delas mellan 
Livsmedelsverket och kommunerna. Livsmedelsverket bedriver kontroll på alla slakterier och 
vilthanteringsanläggningar samt de flesta större företag som producerar animaliska livsmedel, 
medan kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor ansvarar för övrig kontroll av 
livsmedel. Utöver detta sker provtagning inom ramen för företagens egenkontroll.  
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6 Förebyggande smittskyddsarbete i 
djurbesättningar  
I det nationella strategidokumentet som tagits fram gemensamt av de centrala 
smittskyddsmyndigheterna (Jordbruksverket m.fl., 2013), framhålls förebyggande arbete inom 
hela livsmedelskedjan som en viktig väg för att förhindra introduktion och spridning av 
salmonellasmitta. Förebyggande smittskyddsarbete minskar inte bara risken för introduktion av 
smitta utan förbättrar även förutsättningarna för en kostnadseffektiv bekämpning vid 
konstaterad salmonella.  

Det finns få generella regler för förebyggande smittskyddsarbete i zoonoslagstiftningen. I 
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och 
särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra 
smittämnen, saknr K112, anges att det ska finnas möjligheter att tvätta händerna och tillgång till 
rena skyddskläder för besökare på anläggningen.  

För nöt, gris och fjäderfä finns frivilliga förebyggande biosäkerhetsprogram som drivs av 
djurhälsoorganisationerna. Programmen godkänns av Jordbruksverket och finansieras dels 
genom avgifter och dels genom statliga anslag. Med undantag för matfågel finns det en 
koppling mellan programmen och den statliga ersättningsnivån. Det finns dock vissa 
begränsningar i lagstiftningen för när staten ger ersättning utifrån exempelvis. storlek på 
besättning och inköpsmönster. 

Vid årsskiftet 2020/2021 var ca 84 procent av alla mjölkkor och ca 23 procent av alla dikor 
anslutna till biosäkerhetsprogrammet för nötkreatur, Smittsäkrad besättning nöt. Smittsäkrad 
besättning gris hade år 2020 615 anslutna besättningar vilket motsvarar en anslutningsgrad på ca 
80 procent av alla grisbesättningar i landet. Av alla matfåglar som produceras i Sverige finns 
99,5 procent på anläggningar som är anslutna till biosäkerhetprogrammet och när det gäller 
värphöns är 80–100 procent av anläggningarna anslutna beroende på djurkategori och 
driftsform. 

En beskrivning av de rådgivande djurhälsoorganisationernas frivilliga biosäkerhetsprogram 
finns i bilaga C. 
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7 Hantering vid förekomst av 
salmonella i foder och i smittade 
besättningar  
7.1 Hantering vid fynd av salmonella i foder 
Hur man hanterar fynd av salmonella i foderfabrik beror på om fodret är värmebehandlat eller 
inte och var i fabriken salmonella upptäcks - i eller utanför produktionslinjen. Det har också 
betydelse om företaget följer de gemensamma branschriktlinjerna.7 De flesta större företag 
följer dessa men inte alla mindre. 

7.1.1 Fynd av salmonella före värmebehandling 
De företag som förbundit sig att följa branschriktlinjerna har vid fynd av salmonella ett högre 
utredningskrav än vad lagstiftningen anger. Det innebär att de har ett högre krav vad gäller att 
spåra varifrån en salmonellaförorening kommer och att undersöka eventuell spridning längs 
produktionslinjen. Vilka åtgärder som behöver vidtas framgår av riktlinjerna. Fynd av 
salmonella före värmebehandling behöver inte rapporteras till Jordbruksverket och det leder inte 
till en stoppad utlastning för dessa företag. Däremot sker en omfattande provtagning för att 
spåra och kartlägga smittan i produktionen. Analyserna kan göras på valfritt laboratorium men 
positiva prover ska alltid skickas till SVA för vidare typning.  

De företag som inte förbundit sig att följa branschriktlinjerna måste rapportera positiva prover 
till Jordbruksverket. Utlastningen av foder stoppas tills smittans omfattning är utredd och 
fabriken sanerad. Utlastningen får inte återupptas förrän Jordbruksverket har godkänt detta. 

7.1.2 Fynd av salmonella efter värmebehandling 
Vid fynd av salmonella efter värmebehandling skiljer sig inte hanteringen så mycket mellan de 
företag som förbundit sig att följa branschriktlinjerna och de som inte gjort det. Utlastningen 
stoppas och orsaken till smittan ska utredas. Analyserna kan göras på valfritt laboratorium men 
positiva prover ska alltid skickas till SVA för typning och utlastning får inte återupptas förrän 
Jordbruksverket godkänt detta. Jordbruksverket kontrollerar åtgärderna samt utför provtagning i 
miljön på foderfabriken för att kontrollera att saneringen lyckats innan foder får lastas ut igen. 

För de företag som följer branschriktlinjerna sker en provtagning av foder som lastats ut sedan 
den senaste kontrollprovtagningen med negativt resultat gjordes. Hur många och vilka 
utlastningsprover som behöver analyseras bedöms från fall till fall. För de som inte följer 
branschriktlinjerna kan riktlinjerna ändå användas som stöd i den utredning som företaget 
behöver göra. Jordbruksverket kan besluta om utökad provtagning om företagets utredning inte 
varit tillräckligt omfattande, och även om andra åtgärder som bedöms relevanta. 

 
7 Nationella branschriktlinjer för övervakning av salmonella i fodertillverkning. Riktlinjerna finns tillgängliga 
på Föreningen Foder & Spannmåls webbplats: https://www.foderochspannmal.se/files/other/pdf/Nationella-
riktlinjer-salmonella-190514.pdf.  
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7.2 Hantering i smittade besättningar 
En besättning spärras om man kan odla fram salmonellabakterier från djuren eller djurens 
närmiljö. Jordbruksverket utser en utredande veterinär, vars uppgift bl.a. är att tillsammans med 
djurhållaren ta fram en saneringsplan som ska godkännas av Jordbruksverket. Saneringsplanen 
fastställs genom ett beslut av Jordbruksverket och ligger till grund för statlig ersättning. 
Jordbruksverket, SVA och eventuellt länsstyrelsen bidrar i arbetet med att ta fram planen. Tidigt 
under utredningen görs ofta ett gårdsbesök där myndigheterna tillsammans med djurägare och 
olika representanter exempelvis för försäkringsbolag gemensamt går igenom förutsättningarna 
och utmaningarna i besättningen. I takt med att bekämpningen fortskrider kan saneringsplanen 
behöva uppdateras.  

Syftet med spärren är att hindra smittspridning till människor och andra besättningar. Inga djur 
eller djurprodukter, med undantag av mjölk till mejerier, får lämna den spärrade anläggningen 
utan särskilt tillstånd från Jordbruksverket. Smittad gödsel måste hanteras utifrån smittryck. 
Särskilda biosäkerhetsrutiner minskar risken för att fordon och personer för med sig smitta från 
besättningen. Djur som är under spärr får inte gå till normalslakt men kan slaktas i särskild 
ordning. Endast djur som har provtagits med negativt resultat får slaktas i särskild ordning och 
SVA ska ha gjort en smittriskbedömning av den aktuella djurgruppen.  

Grundläggande vid bekämpning av salmonella i besättningar med gris och idisslare är att 
successivt sänka smittrycket och på sikt uppnå utläkning av infektionen på besättningsnivå 
genom förstärkta hygienrutiner och genom olika punktinsatser i stallmiljön. Salmonellainfektion 
kan läka ut på individnivå, utmaningen är att bli av med smittan på grupp- eller besättningsnivå. 
Förutsättningarna skiljer sig mycket mellan olika djurslag och produktionsformer.  

För att häva spärren krävs två på varandra följande träckprovtagningar med ca fyra veckors 
intervall med negativt resultat, samt att åtgärderna i saneringsplanen är utförda. Spärren kan inte 
hävas om produktionsformen inte medger att djuren hålls kvar under den tid som behövs för att 
provta. För att inte överbeläggning och påföljande djurskyddsproblem ska uppstå kan man då 
bli tvungen att avliva djuren trots att det inte är konstaterat om gruppen är smittad eller ej. 

Besättningarna har blivit större och mer specialiserade. Många besättningar är knutna till 
varandra via mellangårdsavtal. En spärr av en besättning kan därför ge långtgående effekter på 
en hel produktionsgren.  

Att statens nuvarande hantering i besättningar med konstaterad salmonellainfektion är så 
långtgående leder i vissa fall till en stigmatisering av djurhållare med smitta i sin besättning. 
Omfattningen av de statliga restriktionerna kan även leda till överdrivna försiktighetsåtgärder 
från andra aktörer vid kontakter med spärrade besättningar. Den nuvarande hanteringen har 
skapat ett synsätt att det bara är de besättningar som får statliga restriktioner som kan utgöra en 
risk. 
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Figur 10: Antal avlivade djur i nöt- och grisbesättningar med restriktioner på grund av salmonella 
under åren 2013-2020. År 2020 var det ovanligt många fall i stora grisbesättningar där den 
sammanvägda bedömningen var att det bästa sättet att snabbt komma tillbaka till produktion igen 
var att slå ut hela eller stora delar av besättningen. 

 

7.2.1 Nötkreatur 

Salmonellabekämpning i nötkreatursbesättningar är en långsam process som kan pågå i flera år. 
Det beror till stor del på att bekämpningen sker under pågående produktion. Faktorer som kan 
påverka spärrtidens längd är exempelvis hur länge smittan har funnits i besättningen när spärren 
läggs och hur spridd den är. Även besättningens storlek, serotyp och produktionsform spelar 
roll. Jordbruksverket lägger ingen spärr på leverans av mjölk till mejeri då denna pastöriseras. 

I specialiserad ungnötsproduktion (uppfödning av djur till slakt baserat på inköpta djur, vanligen 
kalvar) kan man genom tillfälliga inhysningar, bete eller sektionering underlätta sanering. Via 
utslussning till sanerade ytor och med negativa provtagningar går det att skicka djur till 
normalslakt efter delhävning av spärren för den aktuella djurgruppen. Avlivning av djur 
förekommer då djur inte uppfyller kraven för att skickas till slakt. 

Det finns mjölkbesättningar där djuren har antikroppar mot salmonella men som inte är spärrade 
då salmonellabakterier inte påvisats i besättningen genom odling. Växa har byggt upp en 
rådgivning för att dessa djurhållare ska få stöd och hjälp.  
Ett motsvarande arbete har gjorts inom nötköttsproduktionen men endast i mindre skala då det i 
dagsläget inte finns samma tillgång tilldiagnostiska metoder.  

Salmonellarådgivning till mjölkföretag – ett pilotprojekt 
Texten i avsnittet är skriven av Växa.  

Växa driver sedan år 2018 ett projekt där mjölkföretag med påvisade antikroppar mot 
salmonella, i tankmjölk eller hos individuella djur, erbjuds veterinär rådgivning och uppföljande 
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serologisk provtagning. Projektet har föregåtts av förberedande arbete i olika form sedan år 
2014 med bland annat studiebesök i Danmark och framtagande av rådgivningsmaterial och 
arbetsgång som testats i ett antal besättningar. Projektet finansieras via Jordbruksverkets 
anslagsmedel och bedrivs i samarbete med andra veterinära rådgivningsföretag inom branschen 
samt SVA. 

Projektets syfte är att nå ut med förebyggande och bekämpande insatser samt expertrådgivning 
till mjölkbesättningar med förhöjd risk att utveckla en aktiv salmonellainfektion i så tidigt 
stadium som möjligt. Arbetssättet bygger på frivilliga åtgärder från djurhållarens sida utan 
myndighetsrestriktioner. Förebyggande insatser och expertrådgivning bedöms vara viktiga 
faktorer för att åstadkomma varaktiga effekter på biosäkerheten och för att på längre sikt minska 
antalet spärrade besättningar. Genom projektet byggs kunskap och erfarenhet kring hur en sådan 
frivillig rådgivning kan bedrivas på ett effektivt sätt.  

Arbetsmetodiken är framtagen med inspiration från det danska övervaknings- och 
bekämpningsprogrammet mot Salmonella Dublin som har bedrivits sedan år 2002. I det svenska 
projektet arbetar en särskilt utbildad veterinär tillsammans med djurhållare och personal på 
gården med nedan beskrivna åtgärder. Arbetet på gården och rådgivningen fortgår fram till att 
det bedöms vara låg risk för att infektionen finns kvar i besättningen. 

• Riskvärdering: En grundlig genomgång av besättningen utförs med syfte att identifiera 
riskfaktorer som föreligger för att en salmonellainfektion skulle kunna få fäste och spridas 
inom gården. Ett särskilt riskvärderingsprotokoll är framtaget för att identifiera och vikta de 
olika riskerna. Riskvärderingen utförs gemensamt av djurhållare, personal på gården och 
veterinär. 

• Handlingsplan: Utifrån resultaten i riskvärderingen tas en handlingsplan fram gemensamt 
av djurhållare, personal på gården och veterinär. Planen ska innehålla ett begränsat antal 
prioriterade åtgärder som bedöms vara kostnadseffektiva för att bryta smittvägar.  

• Provtagning: Prover för analys av antikroppar mot salmonella tas återkommande ut.  

• Regelbunden uppföljning: Handlingsplanen följs upp och revideras vid behov utifrån 
provtagningsresultat. Riskvärderingen kan upprepas vid behov. 

Hittills har totalt 37 mjölkföretag deltagit i projektet och hos en övervägande majoritet av dessa 
kan vi se positiva resultat i form av att antikroppsnivån för salmonella i tankmjölk har sjunkit. 
Andra positiva effekter av projektet är att lokal samverkan mellan djurhållare kring 
smittskyddsåtgärder har initierats i vissa områden där salmonella är mer förekommande, samt 
att provtagning som förebyggande åtgärd sker oftare i dessa områden jämfört med innan. En 
utvärdering av projektet med sammanställning av data från rådgivning och provtagningsresultat 
samt intervjuer av deltagande djurhållare pågår. Resultat från utvärderingen kommer att 
redovisas under år 2022. 

Rådgivningsprojekt om salmonella i nötköttsproducerande besättningar  
Texten i avsnittet är skriven av Gård och Djurhälsan. 

Gård och Djurhälsan arbetade under åren 2016–2018 i projektform med att ta fram 
rådgivningsmetodik för nötköttsproduktionen (specialiserad ungnötsproduktion och 
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dikobesättningar). Projekten finansierades av anslagsmedel från Jordbruksverket och arbetet 
genomfördes i dialog med bransch och myndigheter.  

Syftet med projekten var att ta fram en rådgivningsmetodik för att bekämpa salmonella i 
besättningar på ett kostnadseffektivt sätt.  Rådgivningen är uppbyggd på samma sätt som den 
som utvärderas inom ramen för Växas pilotprojekt i mjölkbesättningar. Det innebär 
besättningsanpassad riskvärdering och åtgärdsplan som tas fram av en veterinär med särskild 
kompetens kring salmonella. Projekten genomfördes med inriktning på bakteriologiskt positiva 
besättningar eftersom det ännu inte finns någon serologisk provtagningsmodell framtagen för 
nötköttsproducerande besättningar. Eftersom det inte är möjligt att ta fram en lika enkel och 
kostnadseffektiv provtagning i besättningar som inte levererar mjölk behöver diagnostiken på 
besättningsnivå utvärderas. Detta kan omfatta både serologi och bakteriologi. Om och hur 
salmonella ska övervakas i besättningar är den första frågan men sedan behöver det tas fram 
principer för hur gårdar ska klassificeras utifrån provtagningsresultat. 

Under projekten har även en erfarenhetsinhämtning från besättningar som varit 
salmonellaspärrade genomförts och SVA har tagit fram underlag avseende en nationell 
provtagning inom dikoproduktionen. 

7.2.2 Gris 

Det finns stora skillnader i hanteringen av salmonella mellan integrerade besättningar (grisen 
föds och når slaktmogen ålder i samma besättning), slaktgrisbesättningar och 
smågrisproducenter.  

Omgångsuppfödningen av grisar, dvs. att hela stallavdelningen töms innan nya grisar sätts in, 
gör det möjligt att hålla grupperna mer intakta. Denna driftsform kan minska smittspridningen 
och göra det enklare att skapa tydliga hygienbarriärer jämfört med salmonella i 
nötkreatursbesättningar. Omgångsuppfödning, ger också bättre möjligheter till rengöring mellan 
omgångarna. Detta tillämpas oftast i slaktgrisstallar och tillväxtavdelningar och underlättar 
bekämpningen. Infekterade djur och djurgrupper fångas upp genom en strategisk provtagning. 
De avlivas och destrueras så att de inte flyttas vidare i systemet. Oftast rör det sig om enstaka 
djur, men ibland gör tidsbrist att hela avdelningar måste avlivas. Det kan till exempel röra sig 
om smågrisar som ska säljas till en annan besättning för vidare uppfödning till slakt när man 
inte hinner ta nya prover för att säkerställa att inga smittade djur säljs. 

I besättningar med suggor blir sektioneringen mellan grupperna inte hundraprocentig vilket 
innebär en större utmaning. Produktionsform, gruppstorlek och inhysningsform är annat som 
påverkar förutsättningarna för arbetet. Via utslussning till sanerade ytor och med negativa 
provtagningar går det att skicka djur till normalslakt efter delhävning av spärren för den aktuella 
djurgruppen. 

7.2.3 Fjäderfä 

Produktionsformen i kommersiella besättningar med matfågel gör att det inte finns något 
alternativ till avlivning av alla djur i en smittad avdelning. Kropparna destrueras och 
anläggningen måste saneras noggrant då fjäderfä har lätt för att bli infekterade av salmonella.   
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7.2.4 Får och get 

Salmonella diarizonae 61:(k):1,5, (7) har varit den salmonellatyp som förekommit på får. Den 
bekämpades tidigare men efter att SVA:s riskvärdering visade att dess påverkan på folkhälsan är 
försumbar har bekämpningen upphört (år 2014). Vanligtvis ger S. diarizonae inte heller upphov 
till några kliniska symtom på får. Övriga salmonellatyper är mycket ovanliga på får men skulle 
de påvisas så kommer dessa besättningar att hanteras i enlighet med regelverket.  

7.2.5 Kostnader i smittade besättningar  

Ersättning kan ges för djur som avlivas, djurprodukter, avfall och annat material som 
oskadliggörs, kostnader för smittrening utöver normal rengöring, kostnader för särskilda 
åtgärder i samband med slakt, produktionsbortfall och för utökade arbetsinsatser. Ersättningen 
betalas ut på löpande räkning för i saneringsplanen beslutade åtgärder. Kostnadstäckningen 
ligger på 50-70 procent men omfattar inte samtliga produktionsgrenar. Besättningar med 
matfågel och nötkreatursbesättningar där fler än 150 nötkreatur från fler än fem besättningar 
köps in under en tolvmånadersperiod är exempel på produktionsgrenar som inte får ersättning.  

Kostnaderna varierar mycket mellan olika besättningar och över tid (se figur 11–13, samt tabell 
4).   

Figur 11: Utbetald salmonellaersättning till nötkreatursbesättningar år 2002–2021 i tkr. Under 
staplarna anges antalet besättningar per år som fått ersättning. Med fördyring avses kostnader 
som inte är kopplade till djurvärde, produktionsförluster eller sanering. Veterinär- och 
analyskostnader ingår inte i beräkningarna. 
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Figur 12: Utbetald salmonellaersättning till grisbesättningar år 2002–2021 i tkr. Under staplarna 
anges antalet besättningar per år som fått ersättning. Med fördyring avses kostnader som inte är 
kopplade till djurvärde, produktionsförluster eller sanering. De högre kostnaderna åren 2003 till 
2006 är kopplade till foderutbrott. Veterinär- och analyskostnader ingår inte i beräkningarna. Den 
kraftig ökning av kostnaderna 2020 och 2021 beror på att antalet besättningar som smittats ökat 
och att flera av dessa besättningar är stora. 

 

Figur 13: Utbetald salmonellaersättning till fjäderfäbesättningar år 2002–2021 i tkr. Under staplarna 
anges antalet besättningar per år som fått ersättning. Veterinär- och analyskostnader ingår inte i 
beräkningarna. 
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Bruttokostnaden för staten skiljer sig kraftigt mellan olika besättningar.    

Tabell 4: Ersättningsgrundande kostnad i kronor per djurplats för salmonellaärenden år 2002-2020. 
Veterinär- och analyskostnader ingår inte i beräkningarna. 

Djurslag  Lägsta 
kostnad  

Högsta 
kostnad  

Medel-
kostnad  

Median-
kostnad 

Värphönsbesättning  10 1 192 277 205 

Mjölkbesättning  48 110 314 10 860 5 964 

För grisbesättningar saknas underlag för att bryta ner kostnaderna till djurplatser men även för 
detta djurslag varierar kostnaderna stort.  

Mycket har gjorts inom ramen för nuvarande lagstiftning för att hålla nere kostnaderna i 
spärrade besättningar varför det inte är en tydlig trend mot ökande kostnader per besättning. I 
nötkreatursbesättningar har saneringsnivån sänkts och spärrtiden kortats för att i stället följa 
besättningarna serologiskt efter att spärren hävts. Variationen beror också på om det är små eller 
stora besättningar som spärrats. I de redovisade kostnaderna ingår inte veterinärarvode och 
analyskostnader. Möjligheten att kunna få djur till normalslakt via delhävning av spärren på en 
specifik djurgrupp sparar djurvärdekostnader, men samtidigt kostar det mer i 
provtagningskostnader som inte redovisas här. 
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8 Samråd med berörda myndigheter 
och organisationer 
8.1 Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten 
Vid samråden med Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten informerade arbetsgruppen om 
uppdraget och de frågor som behövde hanteras av myndigheterna tillsammans under 
utredningens gång diskuterades. Med Folkhälsomyndigheten diskuterades frågan om eventuella 
skillnader i olika serotypers betydelse för folkhälsan. Med Livsmedelsverket diskuterades 
framför allt frågan om gemensam riskvärdering för att kunna skicka djur till slakt från 
salmonellainfekterade besättningar. En sådan riskvärdering behövs som ett underlag för 
utformning av provtagningskrav i ett kommande förändrat system och det utgör en av 
åtgärderna som föreslås i kapitel 10.  

8.2 Organisationer inom animalieproduktionen 
Vid de inledande dialogmötena som genomfördes med representanter för bransch- och de 
rådgivande djurhälsoorganisationerna för mjölk- nötkötts-, gris-, matfågel-, ägg- och 
fårnäringen samt från slakteribranschens företrädare framkom bland annat att “salmonellafria 
livsmedel” är ett viktigt mervärde att slå vakt om. Vissa skillnader finns mellan djurslagen då 
matfågel i stort sett är nöjda med dagens hantering, med undantag av att deras producenter inte 
får någon statlig ersättning vid utbrott trots att besättningarna har hög biosäkerhet. Övriga 
produktionsgrenar framhåller just ersättningsnivåer som viktiga för bekämpningsarbetet och 
som ett viktigt incitament för att gå med i ett förebyggande program. Även om man belönar 
anslutning till förebyggande program genom högre nivåer i ersättningen så kan det bli svårare 
att marknadsföra förebyggande program som exempelvis Smittsäkrad Besättning (SSB) om 
ersättningsnivåerna generellt skulle bli lägre. Vägen framåt måste vara att hitta så många 
fördelar som möjligt med att delta i förebyggande program. 

Från grisproducenterna pekade man på behovet av att underlätta slakt av djur från 
salmonellainfekterade besättningar. Vidare lyftes behovet av att hanteringen i smittade 
besättningar inte ska bli så utdragen, exempelvis att yrkespersoner finns att tillgå som är 
kunniga i det praktiska arbetet med sanering. I dag kan bekämpningen slå hårt mot 
verksamheten. Att friska djur måste avlivas var också något som togs upp som ett problem.  

Vid mötet med representanter för foderindustrin lyftes frågan som kommit upp i olika 
sammanhang om vilken risk fodertransporterna utgör som inkörsport för salmonellainfektion i 
besättningar. Från industrin såg man denna risk som ytterst liten då de inhyrda transportörerna 
har att förhålla sig till strikta krav. SVA kommer under året att genomföra en studie där 
transportfordon för foder kommer undersökas avseende salmonella. 

Vid senare workshop och digitala möten med representanter för nötkreatursidan diskuterades 
hur ett nytt sätt att hantera salmonellainfekterade besättningar skulle kunna fungera i praktiken. 
De rådgivande djurhälsoorganisationerna på nötkreaturssidan har kommit längst i 
förberedelserna mot en ny hantering genom det arbete som beskrivs i avsnitt 7.2.1. Man är 
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angelägen om att komma ifrån dagens system med parallella spår utifrån analysmetod, där 
positiva resultat från bakteriologisk analys leder till restriktioner och statlig ersättning för 
företaget i fråga, medan man i besättningar med positiva serologiska resultat enbart hanteras av 
de rådgivande organisationerna.  

Vidare diskuterades även att det är viktigt att bestämma sig för i vilken del av 
produktionskedjan det är viktigast att stärka övervakningen. Fungerar övervakningen i 
mjölkproduktionen så får det positiv effekt i de kalvköpande besättningarna. Vikten av god 
förutsägbarhet och en tydlighet i hela kedjan var något som framhölls. 

Vid diskussioner med grisnäringen framkom viss tveksamhet men också en förståelse för att 
hanteringen måste förändras. Tveksamheten bottnar i att det finns en stark trygghet i dagens 
system där staten tar ett tydligt praktiskt ansvar i alla besättningar där salmonella upptäcks. Att 
djurhållarna själva med hjälp av rådgivare får ta ansvar för processen är helt nya tankar för 
grisnäringen medan mjölknäringen har arbetat med frågan i många år. Det bestämdes att ett 
arbete motsvarande det som funnits på mjölksidan ska påbörjas inom grisnäringen redan år 
2022. 

Vid samtliga diskussioner framfördes vikten av att förtroendet för svenskt kött inte rubbas. 
Detta är en viktig fråga för Svenska Köttföretagen som representerar de större slakterierna i 
Sverige. Då det i dagsläget inte är möjligt att svara i detalj på alla frågor runt en förändrad 
hantering så råder en viss osäkerhet om vilka praktiska konsekvenser en förändrad hantering av 
salmonella skulle medföra.  

Då fjäderfä inte är i fokus i detta uppdrag så har det hållits färre möten med dessa grupper. I 
första hand har möjligheten till ett ökat ansvar för branschorganisationerna vid 
salmonellautbrott diskuterats. Branschorganisationerna såg många fördelar med en sådan 
förändring då det redan i dag finns stor kunskap inom organisationerna vad gäller hantering av 
salmonellautbrott. Förändringen skulle dock komma att kräva utökade ekonomiska anslag från 
staten. I vilken omfattning besättningar som står utanför branschorganisationerna kan få hjälp, 
behöver diskuteras ytterligare innan nästa steg kan tas. 
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9 Diskussion  
Sverige har en fördelaktig salmonellasituation på livsmedelsproducerande djur med en låg 
förekomst i djurbesättningar, mycket låg förekomst hos djur som kommer till slakt och mycket 
få fall av salmonellasmitta på människa som kan härledas till inhemska animaliska livsmedel. 
Utgångspunkten för utredningen har varit att denna situation ska upprätthållas och att detta ska 
ske på ett resurseffektivt sätt där statens pengar och resurser används där de gör bäst nytta, 
samtidigt som konkurrenskraften i svensk animalieproduktion bibehålls. Utredningen bedömer 
att detta kan åstadkommas genom att statens fokus ligger på förebyggande arbete och 
övervakning snarare än på hantering av enskilda besättningar eftersom effekten av den 
hanteringen på förekomsten av salmonella på nationell nivå är oklar.   

Det svenska salmonellakontrollprogrammet har i princip varit oförändrat sedan EU-inträdet 
år 1995. Under denna tid har animalieproduktionen genomgått stora strukturförändringar som 
inneburit färre, större och mer specialiserade besättningar. Specialiseringen har lett till ett 
förändrat kontaktmönster mellan besättningar och ett ökat beroende mellan olika led i kedjan 
genom exempelvis mellangårdsavtal. Detta innebär i sin tur att statens hantering av varje 
salmonellasmittad besättning berör många fler djur än tidigare, både i den smittade besättningen 
och i kontaktbesättningar. Smitta i avelspyramidens topp eller i stora besättningar riskerar att 
påverka en hel produktionsgren. 

Större och mer specialiserade besättningar gör även att själva hanteringen av salmonella blir 
mer problematisk då restriktionerna är omfattande. Om en avelsbesättning eller större 
produktionsbesättning spärras p.g.a. salmonella leder detta inte bara till stora kostnader för 
samhället utan också till störningar inom den aktuella produktionsgrenen. En spärr av en 
besättning ger i dag mycket mer långtgående effekter än förr i hela livsmedelskedjan. I värsta 
fall skulle tillgången på svenskt kött eller svenska ägg kunna påverkas. Det finns inget som talar 
för att trenden mot större och mer specialiserade besättningar kommer att avta.  

Statens nuvarande hantering i besättningar med salmonellasmitta är mycket långtgående och 
kan inte anses vara proportionerlig med hänsyn till folkhälsan. Antalet besättningar som 
upptäcks i övervakningen och hanteras till stora kostnader är få, samtidigt som serologiska 
undersökningar i mjölkbesättningar visar att betydligt fler besättningar har antikroppar. Från 
dessa besättningar går hela tiden djur in i livsmedelskedjan utan att det ger ett genomslag i form 
av fall på människa. Det är möjligt att en motsvarande situation föreligger inom 
grisproduktionen. 

Hanteringen kan inte heller anses proportionerlig ur smittskyddssynpunkt i förhållande till 
hanteringen av andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen. De långtgående åtgärderna leder 
också i vissa fall till en stigmatisering av djurhållare med smitta i sin besättning som inte står i 
proportion till den risk som besättningen utgör för livsmedelskedjan.  

Över tid har de anpassningar som varit möjliga inom ramen för nuvarande kontrollprogram och 
lagstiftning gjorts, vilket hållit nere kostnaderna. Behovet av en översyn av övervakning och 
hantering som har lyfts i flera tidigare utredningar kvarstår dock.  Några av förslagen från dessa 
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tidigare utredningar har genomförts inom ramen för den här utredningen, andra lämnas som 
åtgärdsförslag tillsammans med de förslag till åtgärder som förs fram av den här utredningen.  

9.1 Reglerad egenkontroll av foder 
Sverige har sedan 1950-talet kontrollerat förekomsten av salmonella i foder och vidtagit 
åtgärder vid fynd av salmonella. Denna kontroll är en förutsättning för låg förekomst av 
salmonellainfektion i djurbesättningar och för salmonellafria livsmedel.  I anläggningar som 
producerar foder till livsmedelsproducerande djur och som omfattas av reglerad egenkontroll 
fungerar såväl den reglerade egenkontrollen som hanteringen vid fynd av salmonella väl. 
Utredningen lägger inte fram några förslag till förändringar av denna kontroll.  

Under dialogmöten med näringarna har det framkommit att transporter från foderanläggningar 
ut till kunder uppfattas som en svag länk trots att företagen har riktlinjer att följa för att 
minimera risken för att salmonella ska spridas med fordonen. Kontrollen av dessa transporter 
från myndigheternas sida är av liten omfattning. SVA genomför därför en studie under år 2022 
med medel från Jordbruksverket som ska ge underlag till en bedömning om transporterna kan 
utgöra en risk för spridning av salmonella till djurbesättningar. 

Gårdsegna foderråvaror har tidigare betraktats som lågriskprodukter när det gäller salmonella. 
Låg förekomst av salmonella i gårdsegen spannmål har också bekräftats i en studie som 
genomförts av SVA (SVA, 2017). Utvecklingen av salmonellasituationen på gris under de 
senaste åren med fynd av S. Choleraesuis på gris och vildsvin har aktualiserat gårdsegna 
foderråvaror och strö som tänkbara källor till salmonellasmitta i besättningar p.g.a. en ökad 
miljösmitta och det finns därför behov av en förnyad undersökning där också strö inkluderas för 
att skapa underlag för rådgivning kring lämpliga smittskyddsrutiner. 

9.2 Övervakning 
Det finns en utbredd föreställning att alla besättningar med salmonella hittas i övervakningen, 
att alla besättningar med salmonella beläggs med restriktioner och att besättningen alltid är fri 
från salmonella när restriktionerna lyfts. Att detta inte är fallet visar undersökningar och 
utredningar som redovisats tidigare i rapporten.  

Den löpande övervakningen av salmonella på nötkreatur och gris bygger i dagsläget i stor 
utsträckning på provtagningen av lymfknutor vid slakt. Denna övervakning är primärt utformad 
för att dokumentera att förekomsten av salmonella hos djur som kommer till slakt är mycket låg 
i Sverige. Provtagningen är inte utformad för att i tillräcklig grad fånga upp de besättningar som 
utgör störst risk för spridning av salmonella till andra besättningar eller via livsmedel, utan 
prover tas slumpmässigt. Övervakningen är baserad på påvisande av salmonellabakterier. Hittar 
man bakterier i en odling från en lymfknuta undersöks besättningen som djuret kom från och 
prov för salmonella tas. Om salmonellabakterier påvisas i proverna från besättningen kommer 
den att beläggas med restriktioner (”bli spärrad”) och smittan bekämpas.  

Provtagningen av lymfknutor skulle kunna göras riskbaserad, i Finland är till exempel en 
riskbaserad lymfknuteövervakning en del av kontrollprogrammet. Dock kvarstår nackdelen med 
att sensitiviteten i lymfknuteövervakningen är låg och att den inte tar hänsyn till att 
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salmonellaförekomsten i en besättning varierar mellan olika djurkategorier. 
Lymfknuteövervakningen på slakteri skulle kunna ge bättre uppfattning om förekomsten i 
besättningar genom att uppgifter samlades in och sammanställdes om de provtagna djuren och 
de besättningar som de kommer ifrån. Med hjälp av sådana data skulle provurvalet också kunna 
riktas mer mot besättningar som utgör större risk för spridning till andra besättningar och till 
livsmedel. I dagsläget samlas sådan information inte in.    

Den utvärdering av salmonellaövervakningen på nötkreatur som gjorts visar att de olika delarna 
i nuvarande övervakning inte ger en tillfredsställande skattning av förekomsten på 
besättningsnivå och inte heller en bild av geografiska skillnader eller skillnader i förekomst 
mellan olika produktionsformer. Med dessa slutsatser som underlag föreslogs därför att 
provtagningen av lymfknutor skulle ersättas av återkommande tankmjölksövervakningar av 
förekomst av salmonellaantikroppar och av serologisk provtagning vid slakt för 
nötkreatursbesättningar som inte producerar mjölk. Dessutom föreslogs att provtagningen vid 
klinisk misstanke och obduktion skulle behållas.  

Inom ramen för det här uppdraget har en motsvarande utvärdering gjorts på 
salmonellaövervakningen på gris och slutsatserna liknar de som drogs i 
nötkreatursundersökningen, nämligen att övervakningen sannolikt inte ger en helt korrekt bild 
av förekomsten i besättningar och att endast en del av det verkliga antalet besättningar fångas 
upp av övervakningen och ofta inte de besättningar som utgör störst fara för livsmedelskedjan 
(Bilaga D).  

De nationella tankmjölksundersökningar avseende antikroppar mot salmonella som gjordes år 
2013 och år 2019 visar att antalet mjölkbesättningar med antikroppar mot salmonella, som alltså 
har eller nyligen har haft salmonella, är högre än det antal som fångas upp i övervakningen på 
slakteri. I undersökningen år 2019 hade 140 av de undersökta besättningarna antikroppar vilket 
motsvarade drygt 4 procent av mjölkbesättningarna, vilket fortfarande är en låg nivå i ett 
internationellt perspektiv. Under samma år hittades 11 nötkreatursbesättningar i den ordinarie 
övervakningen (SVA, 2020). Baserat på en motsvarande undersökning av tankmjölk år 2013 
uppskattades smittade djur i de besättningar som hittades i ordinarie övervakning utgöra ca 6 
procent av alla salmonellasmittade nötkreatur.          

För att få motsvarande bild av salmonellasituationen hos gris görs inom ramen för detta 
regeringsuppdrag en omfattande undersökning av antikroppar mot salmonella i grisbesättningar. 
Undersökningen genomförs under första halvåret 2022 och inga resultat finns ännu från denna 
(Bilaga E). Ytterligare en anledning till att undersökningen genomförs är fynden av S. 
Choleraesuis i grisbesättningar och på vildsvin. 

Inga motsvarande nationella undersökningar av antikroppsförekomst har gjorts i diko- eller 
andra nötkreatursbesättningar som inte producerar mjölk men en undersökning från år 2015 
antyder att antalet besättningar med djur som har antikroppar kan vara betydligt större än det 
antal besättningar där salmonellabakterier påvisas inom dagens övervakning.  

På grund av de långtgående konsekvenser ett fynd av salmonella får för en enskild djurhållare, 
undviker djurägare i vissa fall att skicka in djur (kalvar) till obduktion då salmonellaprover tas 
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rutinmässigt vid djurhälsoproblem i besättningen.  Detta gör att den kliniska övervakningen inte 
fungerar tillfredställande. 

Det saknas säkra uppgifter om antalet fjäderfäflockar som övervakas i kontrollprogrammet 
eftersom de svenska fjäderfäregistren inte är uppdaterade och inte innehåller information om 
flockar. Uppskattningsvis saknar ca 20 procent av anläggningarna en fullständig offentlig 
provtagning.  

9.3 De rådgivande djurhälsoorganisationernas arbete i 
besättningar 
Det finns idag två parallella spår avseende hantering av salmonellasmittade 
nötkreatursbesättningar, dels hantering i statens regi med restriktioner och ekonomisk ersättning 
för insatta åtgärder om en besättning identifierats med bakteriologisk odling och dels hantering 
av rådgivningsorganisationerna i vissa besättningar utan restriktioner och utan ekonomisk 
kompensation för vidtagna åtgärder om besättningen identifierats med serologiska 
undersökningar. Detta ställer till med bekymmer för de rådgivande djurhälsoorganisationerna. 
Den serologiska provtagningen ger inte alltid fullständiga svar och fångar inte upp alla typer av 
salmonella och man skulle vilja ha möjlighet att undersöka vilken salmonellatyp som finns i en 
besättning för en effektivare bekämpning, och även för lärande inom organisationen. Nu hindras 
bakteriologisk provtagning av rädslan för att få restriktioner i besättningen. 

Det finns bra generell rådgivning för det förebyggande smittskyddsarbetet inom 
animalieproduktionen. Detta arbete kan förstärkas ytterligare genom att veterinärerna får en 
ökad kunskap om bekämpning av salmonella, vilket kan åstadkommas genom att de rådgivande 
djurhälsoorganisationerna får ett större ansvar för hanteringen i salmonellasmittade besättningar. 
Det handlar till många delar om samma typ av rådgivning i de generella 
biosäkerhetsprogrammen som vid rådgivning som syftar till att kontrollera salmonella i en 
besättning nämligen att förstärka smittskyddsrutinerna i besättningen när det gäller foder- och 
vattenhygien, hantera risker för gödselförorening vid olika skötselmoment och att se över flöden 
i besättningen.  

Olika grenar av animalieproduktionen har kommit olika långt vad gäller arbetet med rådgivning 
vid bekämpning av salmonella där djurhälsorådgivningen inom mjölkproduktionen kommit 
längst och redan arbetar med bekämpning i vissa serologiskt positiva besättningar. Visst arbete 
har gjorts inom nötköttsproduktionen. För gris och fjäderfä finns erfarenheten hittills främst hos 
de veterinärer som förordnats som utredande veterinärer av Jordbruksverket. I dialogerna med 
näringarnas organisationer och djurhälsoorganisationerna, har samtliga ställt sig positiva till 
fortsatt arbete i riktning mot att de rådgivande djurhälsoorganisationerna hanterar enskilda 
salmonellasmittade besättningar. Det är utredningens bedömning att detta är en önskvärd 
utveckling där organisationernas kompetens kan tas tillvara och statens resurser användas mer 
proaktivt för att stödja arbetet i besättningarna och övervakning. 

9.4 Statlig hantering i smittade besättningar 
När det gäller nötkreatur, och sannolikt även gris, upptäcks bara en del av de smittade 
besättningarna i övervakningen och i dessa införs mycket långtgående restriktioner och 
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bekämpningsåtgärder. Detta innebär att stora resurser läggs på enstaka besättningar, vilket inte 
är kostnadseffektivt eftersom det är oklart hur mycket risken för spridning i djurpopulationerna 
och till livsmedel reduceras på grund av åtgärderna. 

För den enskilde djurhållaren medför restriktionerna stora förändringar i den dagliga 
arbetssituationen och de ekonomiska konsekvenserna kan bli omfattande. Även rent sociala 
kontakter kan påverkas negativt. Detta har medfört en rädsla för salmonella bland djurhållare, 
en rädsla som inte gäller smittan i sig utan det statliga ingripandet och konsekvenserna av detta.   

Kraven för att häva restriktionerna i en spärrad besättning är omfattande och står inte alltid i 
proportion till smittrycket i den aktuella besättningen eller djurgruppen. Särskilt i besättningar 
med låg förekomst av salmonella är det svårt att ur smittskyddssynpunkt motivera omfattande 
krav eftersom dessa innebär höga kostnader, framför allt i form av provtagnings- och 
analyskostnader. 

Kostnaderna i nötkreatursbesättningar genereras av att det är svårt att uppfylla kraven för att 
skicka djur till slakt. I grisbesättningar leder detta ofta till avlivningar då djuren inte kan hållas 
kvar så länge att de uppfyller kraven för att få säljas. Det är därför angeläget att utreda hur djur 
från besättningar med lågt smittryck ska kunna säljas vidare till slakt eller som livdjur utan att 
utgöra en smittrisk.  

Att kunna slakta djur från besättningar med låg förekomst av salmonella skulle innebära en 
avsevärd skillnad. Detta bör vara möjligt med tanke på att så sker redan i dag. Slakterierna 
håller en hög hygienisk standard och resultaten från odling av svabbprover från slaktkroppar 
pekar på att det inte sker någon spridning till köttet. En förutsättning för att upprätthålla 
livsmedelssäkerheten är att övervakningen är riskbaserad så att de besättningar som utgör störst 
risk för spridning av smitta i livsmedelskedjan övervakas på nationell nivå.  

Omfattningen av de statliga restriktionerna vid påvisad salmonella kan även leda till överdrivna 
försiktighetsåtgärder från andra aktörer vid kontakter med spärrade besättningar. Den nuvarande 
hanteringen har skapat ett synsätt att det bara är de besättningar som får statliga restriktioner 
som kan utgöra en risk.  

Det finns en sårbarhet som är kopplad till strukturomvandlingen och en utveckling inom 
branschen som leder till allt större och mer specialiserade besättningar. Ett utbrott av salmonella 
i en avelsbesättning får återverkningar för många andra besättningar och kan ge brist på 
rekryteringsdjur. Utbrott i riktigt stora besättningar skulle kunna få en direkt påverkan på 
tillgången på svenskt kött. Som en yttersta konsekvens kan detta hota delar av den inhemska 
livsmedelsproduktionen. 

En påtaglig brist med nuvarande ersättningssystem är att förebyggande arbete inte kan belönas i 
tillräcklig omfattning. Djurhållare som måste förstärka biosäkerheten under en bekämpning får 
delar av dessa kostnader täckta av statliga medel. Djurhållare som däremot själv satsat resurser 
på att göra motsvarande åtgärder i förväg får stå för hela kostnaden själv. Ersättningen per 
djurplats för exempelvis nötkreatur skiljer sig mellan 48 kr och 110 314 kr (se tabell 4).  
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Nuvarande ersättningssystem ersätter saneringskostnader utan övre beloppsgräns, men om 
material måste bytas ut får djurhållaren stå för en större del av kostnaden själv. Om inte 
djurhållaren har ekonomiska möjligheter att ta sådana kostnader, så blir det ofta sanering i 
stället trots att det ur ett helhetsperspektiv är en sämre lösning. 

Om en djurhållare inte vill vidta anvisade åtgärder så är det svårt för myndigheterna att driva 
bekämpningen framåt. De juridiska möjligheter som finns, till exempel rättelse på djurhållarens 
bekostnad, fungerar dåligt i praktiken. 
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10 Slutsatser och förslag till åtgärder 
Utifrån utredningens resultat bedömer Jordbruksverket och SVA att nuvarande 
salmonellakontroll inte längre är funktionell. Det finns dock ett antal fördelar med nuvarande 
system: 

• En stor kunskap har byggts upp om systemet då det använts under lång tid.  

• Att staten ansvarar för besluten i de enskilda besättningar som i dag upptäcks, ger en 
trygghet för senare led i livsmedelskedjan. 

• Jordbruksverket arbetar nära den enskilda djurhållaren vilket ger en likriktning av 
hanteringen av salmonella. 

• Det finns en samlad kompetens på Jordbruksverket om hur arbetet fungerar vid 
salmonellautbrott på gårdsnivå 

Trots detta visar utredningen, liksom tidigare närliggande utredningar, att det finns ett behov av 
att förändra nuvarande system för att anpassa det till dagens produktionsstruktur avseende 
mjölk, nöt- och griskött. I korthet drar utredningen följande slutsatser: 

• I anläggningar som producerar foder till livsmedelsproducerande djur och som omfattas av 
reglerad egenkontroll fungerar både den reglerade egenkontrollen och hanteringen vid fynd 
av salmonella väl. Detta är en förutsättning för låg förekomst av salmonella i 
djurbesättningar och för salmonellafria livsmedel. 

• Betydelsen av inhemskt producerad spannmål och strö som smittkälla för salmonella till 
djurbesättningar kan ha ökat, bland annat på grund av den växande stammen av vildsvin 
som visats utgöra en reservoar för salmonellasmitta och då framför allt S. Choleraesuis. 
Förekomsten av salmonella i dessa produkter behöver därför utredas vidare. 

• Återintroduktionen av S. Choleraesuis till gris i Sverige innebär att 
salmonellaövervakningen på gris måste anpassas så att denna salmonellatyp fångas upp. 

• Nuvarande övervakning på nötkreatur och gris är inte riskbaserad med undantag av den del 
som rör provtagning i avels- och livdjursbesättningar inom grisnäringen och provtagningen 
av kalvar upp till 15 månaders ålder vid obduktion. Bekämpningsinsatser riktas därför inte 
primärt mot besättningar med störst risk för spridning till andra besättningar eller till 
livsmedel. 

• Utvärdering av salmonellaövervakningen på nötkreatur visar att de olika delarna i 
nuvarande övervakning inte ger en tillfredsställande skattning av förekomsten på 
besättningsnivå och inte heller ger en bra bild av geografiska skillnader. Skillnader i 
förekomst mellan olika produktionsformer fångas inte heller upp av övervakningen. Detta 
styrks av beräkningar som indikerar att endast en liten andel, i dessa beräkningar 
ca 6 procent, av salmonellasmittade nötkreatur fångas upp i övervakningen och hanteras i 
besättningar som beläggs med restriktioner.  Slutsatserna av en motsvarande utvärdering av 
salmonellaövervakningen på gris liknar de som drogs i nötkreatursundersökningen, 
nämligen att övervakningen sannolikt inte ger en korrekt bild av förekomsten i besättningar 
och att endast en liten del av det verkliga antalet besättningar fångas upp av övervakningen. 
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• Givet den mycket låga förekomsten av salmonella som påvisas vid provtagning av 
slaktkroppar av nöt och gris och det mycket låga antal fall av salmonella på människa som 
kan härledas till svenska animaliska livsmedel kan slutsatsen dras att slakterierna kan 
hantera nuvarande förekomst av salmonella. Serologiska undersökningar med tankmjölk 
och provtagning på slakteri, skulle kunna förstärka övervakningen och ge en bättre bild av 
förekomsten i besättningar. Att slakterierna kan hantera en viss förekomst av salmonella i 
djurpopulationen grundar sig på att slakten sker hygieniskt och att nivån av salmonella är 
låg. En ändamålsenlig övervakning som är utformad för att följa förekomsten på nationell 
nivå skapar förutsättningar för att tidigt upptäcka förändring i förekomst. Det är 
grundläggande för att hålla nivån av salmonella låg hos de djur som kommer till slakt. 

• Mycket långtgående åtgärder vidtas idag i de besättningar som upptäcks i övervakningen 
trots att det är känt att dessa bara utgör en mindre del av det verkliga antalet besättningar 
med salmonellainfektion och att de inte identifieras på grundval av den risk de utgör. För att 
få en mer resurseffektiv bekämpning behöver insatserna fokuseras till de besättningar som 
utgör störst risk för spridning till andra besättningar och till livsmedel.  

• Statens detaljreglering i enskilda besättningar är inte proportionerlig och inte 
kostnadseffektiv sett till salmonellasituationen nationellt. 

• Jordbruksverkets fjäderfäregister har brister. Detta leder till att övervakningen av fjäderfä 
inte täcker alla flockar. 

10.1 Föreslaget handlingsalternativ 
Jordbruksverket och SVA föreslår att övervakning och hantering av salmonella i besättningar 
med gris och nötkreatur förändras i riktning mot  

• en övervakning som ger en bättre bild av förekomsten av salmonellainfektion i svenska 
besättningar och som fokuseras på att identifiera de som utgör störst risk för spridning till 
andra besättningar och till livsmedel  

• att förstärka det förebyggande arbetet genom att djurhälsoorganisationerna får ett ökat 
ansvar och att formen för ersättning i högre grad premierar de djurhållare som vidtar 
biosäkerhetsåtgärder i förebyggande syfte   

• att provtagningskrav och restriktioner på besättningsnivå anpassas till den risk för spridning 
som besättningen utgör 

• att åtgärder i enskilda besättningar styrs av djurhållaren själv utifrån föreskriftskrav och 
med möjlighet att få subventionerad rådgivning av djurhälsoorganisationerna.   

I förutsättningarna för uppdraget ingick att förslagen varken får leda till ökade kostnader eller 
sänkt livsmedelssäkerhet. De får heller inte resultera i förändringar för svenskt lantbruk som kan 
påverka dess konkurrenssituation negativt. 

Utredningen föreslår ett handlingsalternativ som har förutsättningar att uppfylla dessa krav och 
som kan ligga till grund för framtida förändringsarbete. Handlingsalternativet innebär att statens 
engagemang i salmonellakontrollen blir mindre reaktivt genom att förebyggande arbete och 
övervakning snarare än hantering i enskilda besättningar står i fokus för de statliga insatserna. 
Flera delar av förslaget har kommit upp i tidigare utredningar medan andra är nya och de förs 
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här samman till ett övergripande handlingsalternativ för framtida salmonellakontrollprogram i 
nöt- och grisbesättningar. Delar av förslaget skulle även kunna vara tillämpligt i 
fjäderfäbesättningar. 

De olika delarna i handlingsalternativet är inte helt beroende av varandra. Detta innebär att det 
finns möjlighet att införa förändringarna successivt. Det är också möjligt att enbart genomföra 
vissa av åtgärderna beroende på resultat av kommande utredningar.  

Tidsåtgång för att införa de föreslagna förändringarna kommer att variera utifrån djurslag och 
produktionsform. Inom mjölksektorn har djurhälsoorganisationerna mångårig erfarenhet av att 
bedriva rådgivning i serologiskt positiva besättningar (besättningar med antikroppar mot 
salmonella) medan detta arbete just påbörjats i grisbesättningar. Utredningen bedömer därför att 
den förändrade kontrollen först bör införas i mjölkbesättningar för att därefter följas av gris- och 
nötköttsbesättningar. I fjäderfäbranschen kan en motsvarande rådgivning i 
salmonellainfekterade besättningar vara ett nästa steg.  

Nedan följer en beskrivning av de förändringar som behövs och de nya komponenter som 
föreslås ingå i handlingsalternativet samt de åtgärder som krävs för att handlingsalternativet ska 
komma till stånd. På nästa sida finns först en övergripande schematisk bild över det föreslagna 
handlingsalternativet och dess olika beståndsdelar. 
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 Figur 14: Schematisk skiss över förslag till förändrat salmonellakontrollprogram. 
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10.1.1 Foder  

I anläggningar som producerar foder till livsmedelsproducerande djur fungerar såväl den 
reglerade egenkontrollen som hanteringen vid fynd av salmonella väl. Utredningen föreslår inga 
förändringar av denna övervakning och hantering. 

10.1.2  Övervakning 

Förslaget till förändrad övervakning medför att den blir  

• bättre utformad för att följa salmonellaförekomsten bland livsmedelsproducerande 
djurbesättningar nationellt,  

• mer riskbaserad så att övervakningen identifierar de besättningar som har störst betydelse 
för spridning till andra besättningar och/eller till livsmedel. 

Övervakningen föreslås bestå av följande komponenter som beskrivs i avsnitten nedan. 

Lymfknuteövervakning på slakteri (bakteriologisk) 
Denna övervakning behålls för att på nationell nivå övervaka att djur som kommer till slakt 
fortsatt har en mycket låg förekomst av salmonella men används inte för urval av besättningar 
att hantera vilket görs i nuvarande system. Den har också betydelse för övervakningen av vilka 
serotyper som förekommer bland djur som kommer till slakt och ger möjlighet att följa 
förändringar över tid. 

Serologisk övervakning av mjölkbesättningar i tankmjölk 
En nationell serologisk övervakning av salmonella i tankmjölk har genomförts åren 2013 och 
2019. I det här handlingsalternativet föreslås den bli en löpande del av den ordinarie 
övervakningen för nötkreatur. Besättningar med värden över en viss nivå eller återkommande 
höga värden hanteras genom frivillig rådgivning från de rådgivande djurhälsoorganisationerna 
och med provtagningskrav i föreskrift. Besättningar med serologiska reaktioner som inte når 
upp till nivåer för hantering enligt ovan erbjuds rådgivning i de frivilliga 
smittskyddsprogrammen. 

Föreslagna åtgärder 
• Utformning av en löpande serologisk tankmjölksövervakning och beräkning av 

hanteringsnivåer i tankmjölksundersökning för mjölkbesättningar. 

Serologisk övervakning på slakteri 
För grisbesättningar och nötkreatursbesättningar som inte levererar mjölk genomförs den 
serologiska övervakningen på slakteri. Besättningar med värden över en viss nivå eller 
återkommande höga värden hanteras genom rådgivning från rådgivningsorganisationerna och 
med provtagningskrav i föreskrift. Besättningar med serologiska reaktioner som inte når upp till 
nivåer för hantering enligt ovan erbjuds rådgivning i de frivilliga smittskyddsprogrammen. 

Det är utredningens bedömning att den provtagning för serologisk övervakning på slakteri som 
föreslås kräver en mer robust provtagningsprocess än den som finns på slakteri i nuläget. 
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Djurhälsoorganisationerna Växa och Gård & Djurhälsan organiserar den serologiska 
provtagning som sker idag och den är utformad för övervakning av andra smittämnen än 
salmonella. Proverna tas i slakteriernas regi. Om salmonella läggs till de smittämnen som redan 
övervakas på slakteri så behöver provtagningen sannolikt dimensioneras och organiseras på ett 
annat sätt än nu. Utredningens bedömning är att det är önskvärt att en sådan provtagning 
organiseras i myndigheternas regi. 

Behovet av att göra slakteriprovtagningen mer robust över tid och mer oberoende av 
utformningen av specifika övervaknings- och kontrollprogram har utretts tidigare8 och 
diskuteras sedan dess i flera olika sammanhang. Förändringen av 
salmonellakontrollprogrammet mot en övervakning baserad på serologi förstärker behovet av en 
robust provtagningsstruktur på slakteri ytterligare. Arbete med och kostnader för en sådan 
omläggning av slakteriprovtagningen är inte inkluderad i åtgärder och kostnadsberäkningar i det 
här uppdraget. 

Genomförda och pågående åtgärder 
• Utvärdering av salmonellaövervakningen på gris  

o Utvärderingen (Bilaga D) har gjorts inom ramen för och finansierats av 
regeringsuppdraget. 

• Serologisk undersökning i grisbesättningar 

o Undersökningen (Bilaga E) görs för att ge underlag för utformningen av den serologiska 
övervakning på slakteri som föreslås i handlingsalternativet. Undersökningen pågår och 
finansieras med medel från regeringsuppdraget.  

• Utvärdering av serologi som verktyg i den löpande övervakningen på gris. 

o Utvärdering av undersökningen kommer att göras under 2022 och finansieras av 
anslagsmedel på SVA. 

Föreslagna åtgärder 
• Utformning av en löpande riskbaserad serologisk övervakning av gris- och 

nötkreatursbesättningar med beräkning av hanteringsnivåer 

Klinisk övervakning och provtagning vid obduktion (bakteriologisk) 
Provtagningen för påvisande av salmonellabakterier vid kliniska misstankar och vid 
obduktioner av kalvar yngre än 15 månader kvarstår oförändrad i förslaget. Denna övervakning 
kompletteras med provtagning för salmonella vid obduktion av avvanda smågrisar fram till 
förmedlingsålder (ca 30 kg kroppsvikt). 

Föreslagna åtgärder 
• Provtagning för salmonella införs vid obduktion av avvanda smågrisar fram till 

förmedlingsålder. 

 
8 SAMSS – SAMverkan kring Sjukdomsövervakning via Slakteri - Rapport och handlingsplan (SVA 2020/441) 
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Provtagning i grisbesättningar (bakteriologisk) 
Den årliga provtagningen för salmonella i avels- och livdjursproducerande besättningar och 
provtagningen i suggpooler två gånger per år behålls oförändrad.  

Riskbedömning och eventuell provtagning av kalvar inför köp  
Utredningen föreslår att besättningar som köper in kalvar i större omfattning rekommenderas att 
riskbedöma sina köp med hjälp av ett verktyg som utvecklas för ändamålet. Möjlighet finns då 
för djurhållaren att antingen 

• planera inköpet så att risken att introducera salmonellasmitta i besättningen vid inköpet blir 
låg, eller 

• provta och riskhantera kalvarna till exempel med isolering om djurhållaren ändå vill 
genomföra ett mer riskfyllt inköp.   

Genomförda och pågående åtgärder 
• Utveckling av prototyp av verktyg (mobil applikation, ”app”) för riskvärdering av djurinköp 

att användas av djurhållare.  

o Åtgärden har påbörjats inom ramen för uppdraget och finansierats av projektpengar på 
SVA. En enkel prototyp finns som kan utvecklas vidare. 

Föreslagna åtgärder 
• Fortsatt utveckling av prototyp av verktyg (”app”) för riskvärdering av djurinköp att 

användas av djurhållare.  

o Fortsatt utveckling av prototypen i samverkan med de rådgivande 
djurhälsoorganisationerna.  

o Frågan om huvudman och förvaltning av verktyget behöver utredas vidare.  

• Utformning av provtagning vid ”riskköp”. 

Övervakning i fjäderfäbesättningar 
Det saknas säkra uppgifter om antalet flockar som övervakas i kontrollprogrammet eftersom de 
svenska fjäderfäregistren inte är uppdaterade och inte innehåller information om flockar. 

Föreslagna åtgärder 
• Översyn av det statliga fjäderfäregistret. 

10.1.3  Förstärkning av de rådgivande djurhälsoorganisationernas 
arbete i besättningar 
I förslaget ansvarar de rådgivande djurhälsoorganisationerna för förebyggande 
smittskyddsrådgivning, vilket de gör redan i nuläget, och rådgivning i besättningar med 
provtagningskrav. Denna rådgivning ska vara frivillig för djurhållarna och stödjas ekonomiskt 
av staten. Arbetet behöver också stöttas genom kunskapsinhämtning kring de 
introduktionsvägar för salmonella in i besättningar som blivit mer aktuella på grund av den 
ökade risken för miljösmitta.  
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De rådgivande djurhälsoorganisationerna får en större kunskap när de både hanterar rådgivning 
vid förebyggande arbete och vid bekämpning. Det blir tydligt vilken betydelse det inre 
smittskyddet har och gör det enklare att utveckla såväl de förebyggande råden som 
bekämpningsåtgärderna då dessa till stor del är överlappande.  

Förstärkning av de rådgivande organisationernas arbete i besättningar är både en 
kapacitetshöjande och en kunskapshöjande åtgärd.  

Genomförda och pågående åtgärder 
• Pilotprojekt för att påbörja utvecklingen av salmonellarådgivningen på gris motsvarande det 

arbete som gjorts inom mjölkproduktionen.  

o Projektets uppstart är finansierad under år 2022 med medel från Jordbruksverket.  

Föreslagna åtgärder 
• Vidareutveckling av salmonellarådgivningen inom mjölkproduktionen. 

• Återuppta arbetet med rådgivningen för hantering av salmonella inom 
nötköttsproduktionen.  

• Fortsatt utveckling av salmonellarådgivningen på gris  

• Påbörja arbetet med motsvarande rådgivningsmodell i fjäderfäbranschen. 

• Utformning av statens subventioner till djurhälsoorganisationernas rådgivning inom 
smittskyddsprogrammen och i besättningar med provtagningskrav.  

10.1.4 Hantering  
För hanteringen av salmonellainfektion i besättningar föreslår utredningen följande: 

Besättningar med salmonellasmitta som fångas upp i övervakningen och som behöver hanteras, 
erbjuds smittskyddsrådgivning från rådgivningsorganisationerna och beläggs med 
provtagningskrav reglerade i föreskrift. Rådgivningen är frivillig för djurhållaren. Utredningen 
föreslår alltså att staten inte längre ska utse ansvarig veterinär och inte heller reglera åtgärder i 
besättningen genom enskilda beslut. Djurhållaren är den som har bäst kunskaper om sin egen 
besättning. Med kompetent rådgivning är förutsättningarna goda för att hantera smittan i 
besättningen.  

Provtagningskraven kopplas i första hand till försäljning av djur till slakt eller som livdjur och 
till spridning av gödsel. Kriterier för när provtagningskraven ska upphöra regleras i föreskrifter. 
Hur provtagningskraven ska utformas behöver utredas vidare. 

Statlig ersättning utgår till djurhållaren men ersättningssystemet omarbetas till en form som 
passar den föreslagna hanteringsmodellen och som premierar systematiskt förebyggande 
smittskyddsarbete. En ersättning som utformas i enlighet med EU:s statsstödsregler. 

Ett mål med det föreslagna systemet är att provtagningskraven ska utformas så att de förhindrar 
spridning av salmonella till andra besättningar och till livsmedel utan att bli så 
produktionsbegränsande som nuvarande restriktioner. Detta för att göra det möjligt att arbeta 
mer systematiskt med smittskyddsåtgärder med mindre tidspress.  
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Föreslagna åtgärder 
• Utformning av föreskrifter för provtagningskrav i besättningar  

• Utformning av provtagning och kriterier för upphörd provtagning för slaktdjur, livdjur och 
gödsel i besättningar med provtagningskrav.  

• Beräkningar och rättsliga utredningar för en översyn av ersättningar  

• Riskvärdering av djur till slakt från besättningar med respektive utan provtagningskrav. 

10.2 Kunskapshöjande åtgärder 
Under utredningens gång har behov av flera kunskapshöjande åtgärder identifierats. Dessa berör 
framför allt kunskapsinhämtning kring betydelse av miljösmitta för spridning av salmonella till 
djurbesättningar samt metoder för utvärdering av förändrad övervakning och hantering. 

Genomförda och pågående åtgärder 
• Provtagning av fodertransporter.  

o SVA har fått medel från Jordbruksverket för denna studie som genomförs under år 
2022. 

Föreslagna åtgärder 
• Undersökning av salmonellaförekomst i inhemskt foder och strö. 

• Utredning av miljösmittans betydelse för introduktion av salmonella i grisbesättningar. 

• Kunskapshöjande undersökningar som underlag för förslag på åtgärder för att minska 
smittspridning i vildsvinspopulationen. 

• Modelleringsstudier i syfte att uppskatta effektiviteten av olika övervakningsinsatser och 
kriterier för hantering.  

10.3 Behov av förändringar i lagstiftning och 
salmonellakontrollprogram 
Zoonoslagen (1999:658) och zoonosförordningen (1999:660) behöver ses över för att 
möjliggöra att Jordbruksverket bemyndigas att i föreskrifter och beslut ange när restriktioner 
ska läggas på en besättning och vad restriktionerna omfattar. Vidare behöver reglerna ses över 
så att det är djurhållaren själv som fattar beslut om åtgärder i sin besättning och inte 
Jordbruksverket. En förändrad hantering av ersättning kräver att zoonosförordningen ses över. 
Efterföljande förändringar behöver sedan göras i Jordbruksverkets föreskrifter.  

Då vissa grundläggande moment i det av EU godkända salmonellakontrollprogrammet 
förändras behöver en diskussion tas med kommissionen och övriga medlemsländer om 
förändringarna i programmet. Dessa kommer att kunna genomföras med bibehållen 
livsmedelssäkerhet.  Övervakningen föreslås bli mer riskbaserad. Det ska fortsatt finnas krav på 
smittade besättningar som ska skicka djur till slakt men Jordbruksverket utser inte längre den 
veterinär som ska hantera arbetet i besättningen. Djurhållaren kan i stället få subventionerad 
rådgivning av djurhälsoorganisationerna. Vidare bygger kravet på restriktioner i dag enbart på 
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odling av salmonellabakterier. I framtiden kan serologin (antikroppar) få en viktigare roll och 
synen på restriktioner vid varje fynd i odling förändras. 

Föreslagna åtgärder 
• Utvärdering av den föreslagna förändringen i hanteringen i förhållande till den nuvarande 

som underlag för kommande diskussioner med kommissionen och medlemsländerna. 

• Utredning av hur anmälningsplikt ska tillämpas för bakteriologiska och serologiska 
analysresultat. 

10.4 Dialog och samverkan 
En stor del av arbetet med uppdraget har varit att kommunicera med branscherna om behovet av 
förändringar och den nya roll som föreslås för djurhälsoorganisationerna. Systemet för 
hantering av salmonella har i stort sett likadant ut under lång tid och är därför väldigt väl 
inarbetat. Det finns en trygghet i att det är staten som avgör vilka besättningar som utgör en 
smittrisk. Statens kraftfulla agerande i enstaka besättningar har lett till missuppfattningen att 
övriga besättningar är riskfria. 

Att ändra ett så väl inarbetat tankesätt kommer att ta tid och måste göras i nära samspel med de 
som berörs. Även en helt ogrundad misstanke om att svenskt kött inte är lika säkert längre kan 
skada marknaden. Den nära samverkan med branschorganisationerna och andra myndigheter 
måste fortsätta för att den förändrade salmonellakontrollen ska kunna genomföras på ett 
framgångsrikt sätt.  

Ett viktigt budskap är att en övervakning som ger förutsättningar att följa förekomsten i 
besättningar och en mer riskbaserad hantering ger säkrare livsmedel. Detta då det är de 
besättningar som utgör störst risk för att sprida smittan till livsmedel som hanteras. Det handlar 
inte om en heltäckande övervakning men en som är mer ändamålsenlig än den som sker i dag.  

Den rådgivning som finns för det förebyggande arbetet förbättras då den knyts ihop med det 
arbete som behöver göras vid ett utbrott. Det ökar de rådgivande djurhälsoorganisationernas 
kompetens och möjlighet att bättre stötta djurhållarna även i det förebyggande arbetet. 

Staten kommer inte att släppa ansvaret för utformningen av de restriktioner som behövs för att 
skapa trygghet i livsmedelskedjan. De djurhållare som får restriktioner kommer även 
fortsättningsvis få ersättning av staten. 

10.5 Kostnadsuppskattning och förslag på finansiering 
I den här förstudierapporten presenteras ett antal åtgärder för fortsatt utveckling av det 
föreslagna handlingsalternativet. Dessa behöver genomföras för att den förändrade 
salmonellaövervakningen och -hanteringen ska komma till stånd. De föreslagna åtgärderna 
innebär framför allt arbete för Jordbruksverket och SVA samt för de rådgivande 
djurhälsoorganisationerna. Det är därför inte möjligt att uppskatta ekonomiska konsekvenser för 
djurhållare och branscher i det här skedet. Detta kommer att vara möjligt när det föreslagna 
genomförandeprojektet är slutfört. 
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Handlingsalternativet innebär sannolikt inte någon besparing för staten på kort sikt, men 
omfördelningen mot en mer förebyggande och riskbaserad hantering bör på längre sikt innebära 
en besparing för staten då förslaget innebär att hanteringsresurser läggs i besättningar där de har 
störst effekt och att mer kraft läggs på att stärka det förebyggande smittskyddsarbetet.  

För att handlingsalternativet ska kunna genomföras krävs att de föreslagna åtgärder som 
presenterats ovan genomförs och särskilda medel avsetts för detta. Jordbruksverket och SVA 
bedömer att huvuddelen av dessa åtgärder bör tas vidare inom ramen för ett 
genomförandeprojekt och föreslår att projektet ges till myndigheterna i form av ett 
regeringsuppdrag. Kostnaderna för genomförandeprojektet redovisas per myndighet i tabell 5 
nedan.  

När det gäller åtgärderna 

• undersökning av salmonellaförekomst i inhemskt foder och strö 

• utredning av miljösmittans betydelse för introduktion av salmonella i grisbesättningar och 

• kunskapshöjande undersökningar som underlag för förslag på åtgärder för att minska 
smittspridning i vildsvinspopulationen 

noterar Jordbruksverket och SVA att det regeringsuppdrag som efterfrågas i slutrapporten 
”Regeringsuppdrag om nya zoonoser” (Jordbruksverket och SVA, 2022) omfattar liknande 
frågeställningar för gris och fjäderfä och en möjlighet vore att detta regeringsuppdrag utvidgas 
och även omfattar åtgärderna ovan. Utredningen föreslår därför att myndigheterna får ett 
gemensamt regeringsuppdrag i enlighet med förslaget i slutrapporten i regeringsuppdraget om 
nya zoonoser och att uppdraget utökas till att även omfatta att genomföra åtgärderna ovan. 
Kostnaden för det föreslagna uppdraget förväntas i så fall öka med 600 000 kr utöver den 
kostnad som angavs i regeringsuppdraget om nya zoonoser. 

Vi bedömer att de båda föreslagna regeringsuppdragen inte kan genomföras inom ramen för 
myndigheternas nuvarande anslag och myndigheterna bör därmed få särskild finansiering för att 
genomföra uppdragen. Resursbrist har varit en orsak till att tidigare utredningars förslag till 
åtgärder inte genomförts. 

Vad gäller arbetet i de rådgivande djurhälsoorganisationerna så bekostas det dels av 
djurägaravgifter och dels av Jordbruksverkets anslagspost 1.6.2 som får användas för bidrag till 
bekämpning av vissa djursjukdomar. I dag ligger anslaget på 33 349 000 kr men det behöver 
öka för att kunna täcka de ökande kostnader som skulle uppstå vid genomförande av de 
föreslagna åtgärderna. På sikt kommer det att kunna ske en överföring från 1.6 anslagspost 1 
men detta kan ske först när växling kan ske från statligt förordnade veterinärer till rådgivande. 
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Tabell 5: Kostnader för det föreslagna genomförandeprojektet för omläggning av 
salmonellakontrollen (tkr). 

Myndighet 2023 2024 2025 Totalt 

Jordbruksverket 

Förvaltningsanslag 

Anslagspost 1.6.2 

 

2 000 

2 000   

 

2 000 

2 000 

 

2 000 

2 000 

 

6 000 

6 000 

SVA 1 000 1 000 1 000 3 000 
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Bilaga A  
Den svenska salmonellakontrollens historia 
Den svenska salmonellakontrollens historia går tillbaka till 1950-talet då ett omfattande utbrott 
av salmonella hos människor, det s.k. Alvestautbrottet, ledde till tusentals sjuka och åtminstone 
90 dödsfall. Genom smittspårning kunde smittkällan fastställas till ett slakteri som antogs ha 
slaktat salmonellasmittade djur. En rad ofördelaktiga händelser ledde sedan till en kraftig 
förökning av salmonellabakterier och spridning av salmonellasmittat kött och charkprodukter. 
Utbrottet visade på behovet av att kontrollera salmonella i primärproduktionen, dvs på 
besättningsnivå, och utbrottet blev därför startpunkten för utvecklingen av en mer systematisk 
övervakning och kontroll av salmonella, med syftet att skydda svenska konsumenter mot 
salmonella i livsmedel. Innan Alvestautbrottet fanns ingen lagstiftning om salmonella hos djur. 

Ursprunget till den svenska salmonellakontrollen av foder var de mjältbrandsinfektioner som på 
1950-talet drabbade grisar till följd av utfodring med köttmjöl kontaminerat med 
mjältbrandssporer. I detta köttmjöl påvisades också rikligt med salmonellabakterier och det 
framkom då motiv för att kontrollen av köttmjöl även skulle inkludera salmonella, sannolikt 
som en konsekvens av Alvestautbrottet. År 1958 bildades Stiftelsen Veterinär Foderkontroll, 
som initialt bestod av 22 medlemsfoderföretag.  Fokus låg på frivilliga kontrollåtgärder som 
mycket fokuserade på salmonellapreventiva åtgärder som att finna leverantörer av 
salmonellasäkra råvaror men även för att hantera andra hygienproblem. Många av riktlinjerna 
från denna tid gällande salmonella var branschrekommendationer som togs fram i samarbete 
med SVA. Denna verksamhet bekostades av foderbranschen. 

Under några år efter Alvestautbrottet tillämpades epizootilagstiftningen på salmonella, vilket 
innebar obligatorisk provtagning vid misstanke och krav på åtgärder om smittan påvisades. Det 
fanns dock behov av större flexibilitet och minskade kostnader för kontroll och bekämpning än 
vad som blev följden av tillämpningen av epizootilagen och år 1961 antogs en 
salmonellalagstiftning som omfattade alla djurslag. Lagstiftningen innebar att veterinär skulle 
genomföra en smittskyddsutredning i konstaterat salmonellasmittade besättningar och 
veterinären gavs också möjligheter att meddela föreskrifter om isolering och smittrening.  

Under ett tiotal år efter att den nya salmonellalagstiftningen trätt i kraft var antalet besättningar 
där salmonella påvisats över 100 per år, vilket medförde stora kostnader för staten och också att 
behovet av hygienprogram i besättningarna aktualiserades för att minska risken för introduktion 
till och spridning av salmonella i besättningarna. Detta blev först verklighet i 
matfågelproduktionen där en frivillig salmonellakontroll med staten som huvudman 
organiserades i början av 1970-talet. Snart därefter (år 1972) kompletterades programmet med 
ett krav på att anslutna besättningar skulle utfodra med värmebehandlat foder. Motsvarande 
lagstiftning om värmebehandlat foder för samtliga fjäderfä dröjde till år 1986. Under denna tid 
utvecklades också foderkontrollen från att omfatta testning av slutprodukterna till testning av 
produktionslinjen, vilket gav bättre kontroll av fodret och fick antalet smittade 
fjäderfäbesättningar att minska drastiskt. Kontroll av foderproduktionen enligt HACCP (Hazard 
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and Critical Control Point)-principen implementerades år 1991 har sedan dess tagits i bruk i 
alla foderfabriker.  

År 1993 övergick Stiftelsen Veterinär Foderkontrolls frivilliga regler till en nationell föreskrift 
och ansvaret gick över från företagen till staten, År 2005 upphörde Stiftelsen Veterinär 
Foderkontroll formellt. 

Under 1980-talet kom lagstiftning som möjliggjorde obligatorisk salmonellaprovtagning i 
fjäderfäbesättningar för att kompensera för risken att besättningar lämnade frivilliga program 
och detta tillämpades inledningsvis i matfågelbesättningar och från år 1994 i alla 
fjäderfäbesättningar. 

En del av förberedelserna inför EU-inträdet år 1995 bestod i att skapa ett obligatoriskt 
provtagningsprogram även för andra livsmedelsproducerande djur för att kunna dokumentera 
den låga förekomsten av salmonella hos svenska djur i animalieproduktionen. 

Ett övervakningsprogram baserat på provtagningar på slakterier och styckningsanläggningar 
utformades för detta ändamål. Programmet godkändes av EU och har tillämpats sedan EU-
inträdet. Inom ramen för detta program provtas kröslymfknutor och slaktkroppar (svabbprover) 
på nöt och gris och halsskinn på fjäderfä. Provtagningen av lymfknutor och slaktkroppar är 
tillräcklig för att påvisa en salmonellaförekomst av 0,1 procent med 95 procent sannolikhet hos 
djur som inkommer till slakterier. Detta innebär att det årligen tas drygt 20 000 prover från nöt, 
gris och fjäderfä inom ramen för denna provtagning (SVA, 2021).  

Förutom slakteriprovtagningen omfattar salmonellakontrollprogrammet också obligatorisk 
provtagning i fjäderfäbesättningar, i avels- och gyltproducerande grisbesättningar och i 
suggpooler samt vid klinisk misstanke och vid provtagning av alla nötkreatur yngre än 
15 månader som obduceras.  
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Bilaga B  
Översikt över provtagningen inom det nuvarande 
salmonellakontrollprogrammet 
Övervakning av salmonella i Sverige sker i hela kedjan från foderråvaror till 
livsmedel. Jordbruksverket är ansvarig myndighet för det obligatoriska kontroll- 
och övervakningsprogrammet för salmonella i foder och på 
livsmedelsproducerande djur.  

Den obligatoriska salmonellaprovtagningen för fodertillverkare omfattar ett visst 
antal salmonellaprover längs tillverkningslinjen per vecka, där antalet prover beror 
på vilket djurslag fodret tillverkas till.  

Figur B1: Schematisk presentation av den svenska salmonellaövervakningen  

 

Syftet med veckoprovtagningen är att kontrollera att salmonella inte finns längs 
produktionslinjen i foderfabriken. Förutom veckoproverna tar foderföretagarna 
själva ut prover i sin egenkontroll för att kontrollera att fodret inte innehåller 
salmonella.  

Misstanke om salmonella i en besättning med livsmedelsproducerande djur ska 
föranleda provtagning och utredning för att fastställa eventuell smitta. Om 
salmonella påvisas i en besättning sker smittspårning för att identifiera smittkälla 
och eventuell vidare smittspridning. Utredning för att klarlägga eventuell 
smittspridning sker också vid fynd av salmonella i foderanläggning, livsmedel, hos 
icke livsmedelsproducerande djur och människa. Hur omfattande utredning som 
sker bedöms i varje enskilt fall av Jordbruksverket. Vid fynd av salmonella i 
lymfknuteprov på slakterier (se nedan) eller efter fynd vid obduktion av djur 
provtas vanligen hela ursprungsbesättningen. Ursprungsbesättningen kan också 
provtas efter fynd av salmonella på slaktkroppar när bakteriestammar med 
specifika antibiotikaresistensmönster påvisats eller under andra speciella 
omständigheter. 

http://www.sjv.se/
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I fjäderfäflockar och i avels- och livsdjursproducerande grisbesättningar sker 
obligatorisk provtagning i besättningar och prov för salmonella tas även vid 
obduktioner av animalieproducerande djur om misstanke om salmonella föreligger. 
Utöver det provtas samtliga kalvar under 15 månaders ålder som obduceras. 

Utöver den obligatoriska kontrollen av salmonella finns det frivilliga 
kontrollprogram för fjäderfä och nötkreatur. Branschorganisationerna har ansvaret 
för övervakningen för sina medlemmar.  

Livsmedelsverket är ansvarig myndighet för den delen av den obligatoriska 
salmonellaövervakningen som sker på slakterier och på styckningsanläggningar. 
Sedan Sveriges inträde i EU har en kontinuerlig och systematisk övervakning av 
salmonella hos nötkreatur och gris skett på slakterier. Övervakningen omfattar 
salmonellaundersökning av prover från ca 9 000 lymfknutor per år och är utformad 
för att kunna påvisa en mycket låg förekomst av salmonella hos djur som kommer 
till slakt (0,1 procent salmonellapositiva djur med 95 procent säkerhet).  

Ansvaret för kontrollen och övervakningen av salmonella i livsmedel delas mellan 
Livsmedelsverket och kommunerna. Livsmedelsverket bedriver kontroll på 
slakterier och de flesta styckningsanläggningar medan kommunernas miljö- och 
hälsoskyddskontor ansvarar för övrig kontroll av livsmedel. Utöver det sker 
provtagning inom ramen för företagens egenkontroll. För att dokumentera 
förekomsten av salmonella i livsmedel av animaliskt ursprung tas prover från 
slaktkroppar (ca 9 000 svabbprover från nötkreatur och gris per år och ca 3 000 
halsskinnprover från fjäderfä per år). Dessutom tas ca 5 000 prover per år vid 
styckningsanläggningar för att övervaka förekomsten av salmonella i köttråvara 
eller i miljön där dessa hanteras. 

Övervakningen av antalet humanfall av salmonellasmitta bygger på klinisk 
provtagning och inrapportering av smittade individer till 
Folkhälsomyndigheten som tillsammans med regionernas smittskyddsenheter och 
landets kommuner sköter utredningar av sjukdomsutbrott. Dessa utredningar görs i 
samarbete med Jordbruksverket, SVA och Livsmedelsverket när utbrotten har 
kopplingar till foder, djur eller livsmedel. 

Övervakning av förekomsten av antibiotikaresistenta salmonellaisolat är en viktig 
del i den svenska salmonellakontrollen. Denna övervakning genomförs av SVA i 
övervakningsprogrammet SVARM (Swedish Veterinary Antibiotic Resistance 
Monitoring). Resultaten redovisas i den årliga SVARM-rapporten tillsammans med 
uppgifter om resistensläget hos andra bakterier från djur och uppgifter om försåld 
mängd antibiotika.  

Förekomst och övervakning av salmonella i foder 
och foderråvaror 
Fodertillverkaren är ansvarig för att tillverka ett säkert foder som inte innehåller 
salmonella. Enligt lag och som en specifik salmonellaförebyggande åtgärd under 

http://www.slv.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/salmonellainfektion/
https://www.sva.se/vi-erbjuder/publikationer/rapport-swedres-svarm-2020/c-28/c-83/p-1376


70 

produktionen måste allt fjäderfäfoder värmebehandlas till minst 75°C. Detta krav 
finns inte för foder till övriga djurslag men i praktiken så värmebehandlas idag 
nästan allt foder, även till nötkreatur och gris.  

Alla råvaror som används, både inhemska, införda samt importerade som är 
bedömda som särskilt riskfyllda (se nedan under råvaror) ska vara kontrollerade för 
salmonella innan de får användas i fodertillverkningen. Varje vecka ska även 
foderleverantören ta ut miljöprover på fördefinierade kritiska kontrollpunkter i 
produktionslinjen, så kallade veckoprover. Vid tillverkning av fjäderfäfoder måste 
minst fem prov tas ut och vid tillverkning av foder till övriga 
livsmedelsproducerande djurslag måste minst två prov tas ut per vecka och skickas 
till SVA för analys. Syftet med denna provtagning är att säkerställa att 
produktionslinjen inte är kontaminerad med salmonella. I figur B2 visas antalet 
analyserade veckoprover från år 2006 till år 2020 och andelen av dessa där 
salmonella påvisats. De senaste åren har andelen påvisad salmonella i 
veckoprovtagningen legat mellan 0,2 och 0,3 procent, där majoriteten av fynden 
kommer från råvarusidan. Förutom dessa veckoprover tar foderföretagarna själva 
ut egna prover i sin egenkontroll för att kontrollera att fodret inte innehåller 
salmonella. Vid alla fynd av salmonella i foder ska SVA fastställa vilken serotyp 
det rör sig om. När salmonella påvisas i anläggningen finns det framtagna 
branschriktlinjer9 gällande vilka åtgärder som foderföretagaren måste vidta. 
Foderkontrollen övervakas av Jordbruksverket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Nationella branschriktlinjer för övervakning av salmonella i fodertillverkning. Riktlinjerna 
finns tillgängliga på Föreningen Foder & Spannmåls webbplats: 
https://www.foderochspannmal.se/files/other/pdf/Nationella-riktlinjer-salmonella-190514.pdf. 
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Figur B2: Antal veckoprov analyserade för salmonella vid SVA samt andelen positiva 
prover i procent 

 

Krav på provtagning med avseende på salmonella gäller för specificerade 
importerade och införda foderråvaror som är bedömda att vara särskilt riskfyllda 
med avseende på salmonellakontaminering. Dessa foderråvaror finns i bilaga 4 i 
den nationella foderföreskriften (SJVFS2018:33). Innan dessa foderråvaror får 
användas, egentligen tas in i foderfabriken, ska de vara provtagna och negativa för 
salmonella. Om salmonella påvisas i en råvara krävs dekontaminering och förnyad 
provtagning med negativt resultat innan råvaran får användas till ett 
värmebehandlat foder. 

Under åren 2011-2020 påvisades 36 olika serotyper från vegetabiliska 
proteinråvaror, såsom olika soja-, raps- och solrosprodukter, som provtogs enligt 
ovan där S. Senftenberg, S. Mbandaka och S. Agona var de vanligast 
förekommande.  

Frågan om inhemskt producerad spannmål kunde spela en roll i smittspridningen 
av salmonella väcktes under sommaren år 2015 då salmonella påvisades längs en 
produktionslinje i en foderfabrik vid två separata tillfällen. I båda fallen var källan 
inhemskt producerad spannmål. Mot denna bakgrund gjorde SVA under år 2016 en 
salmonellaundersökning där 80 växtodlingsgårdar provtogs, varav salmonella 
påvisades på tre av de provtagna gårdarna. Salmonellabakterier återfanns i tork och 
förvaringsfickor men det var oklart hur salmonella kommit in i produktionslinjen. 
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Förekomst och övervakning av salmonella på 
nötkreatur 
Salmonellaövervakningen hos nötkreatur består av följande komponenter: 

• Provtagning vid klinisk misstanke om salmonella. Utredning ska då 
genomföras enligt den svenska zoonoslagen (SFS 1999:658, saknr K100). 

• Provtagning av nötkreatur som skickats för obduktion ska utföras på samtliga 
kalvar yngre än 15 månader och på nötkreatur äldre än15 månader om 
obduktionsfynden ger anledning att misstänka salmonellainfektion.  

• Inom normalslakten tas ca 3 000 lymfknuteprover ut årligen för analys av 
salmonella. Denna del av programmet är implementerad efter krav från EU och 
har som primärt syfte att skatta förekomsten av salmonella hos djur som 
skickas till slakt. 

• Smittspårning genomförs från infekterade besättningar samt vid misstanke om 
smittspridning från foder, människor eller livsmedel. Denna 
övervakningskomponent är därför huvudsakligen en följd av salmonellafynd 
inom övriga övervakningskomponenter. 

• Inom Växas program ”FriskKo total” tas prover från mjölktanken för 
antikroppsanalys avseende salmonella. 

Förekomsten av antikroppar mot salmonella har undersökts hos mjölkproducerande 
besättningar i form av nationella undersökningar av förekomsten av antikroppar 
mot salmonella i tankmjölk åren 2013 och 2019 med efterföljande regionala 
undersökningar i områden med högre förekomst. För övriga 
produktionsinriktningar har inga motsvarande heltäckande undersökningar av 
salmonellaförekomst gjorts. Djur i dessa produktionsformer ingår dock i den 
obligatoriska övervakningen. 

Nationellt är salmonellaförekomsten hos svenska nötkreatursbesättningar låg, 
3-4 procent av mjölkbesättningarna har haft antikroppar mot salmonella vid 
tankmjölksundersökning. Det finns dock stora regionala skillnader med en 
variation från 0 till 24 procent mellan olika regioner och tidpunkter. Inom den 
kontinuerliga övervakningen har det under de senaste tio åren påvisats salmonella i, 
i medeltal, 10 nötbesättningar per år, varav 74 procent var mjölkbesättningar, 
24 procent slaktnötbesättningar och 3 procent dikobesättningar (se figur B3). 

I en undersökning år 2015 av förekomsten av antikroppar mot salmonella i 
99 dikobesättningar som gjordes inför leverans av tjurkalvar till prövning på 
seminstation hade 9 av besättningarna (9 procent) antikroppar mot salmonella. 
Salmonellabakterier hittades inte i någon av dessa besättningar.  
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Figur B3: Antalet nötkreatursbesättningar per år med påvisad salmonella 1958–2020.    
Källa: SVA 2020. 

 

En skillnad i antal påvisade besättningar i tankmjölkscreeningen och det antal som 
påvisas inom den befintliga övervakningen är förväntat, dels eftersom 
tankmjölkscreeningen påvisar både infekterade och besättningar som nyligen varit 
infekterade, dels eftersom den befintliga övervakningen till stor del baseras på 
klinisk övervakning som har låg känslighet. 

Inom ramen för projektet/uppdraget ”Översyn och förslag till revidering av 
salmonellaövervakning hos nötkreatur ” gjorde SVA år 2018 en s.k. case finding 
capacity-studie av salmonellaövervakningen på nötkreatur för att utvärdera hur 
övervakningens olika komponenter bidrar till att ge en bild av 
salmonellasituationen och hur effektiva de är för att hitta infekterade besättningar.  

Slutsatserna från studien var att de befintliga komponenterna inte ger en skattning 
av förekomsten på besättningsnivå och inte heller en bild av geografiska skillnader 
i förekomst. Skillnader i förekomst mellan olika produktionsformer fångas inte 
heller upp av övervakningen. Med dessa slutsatser som underlag föreslogs att 
provtagningen av lymfknutor vid normalslakt skulle ersättas av återkommande 
tankmjölksövervakningar av förekomst av salmonellaantikroppar och av serologisk 
provtagning vid slakt för nötkreatursbesättningar som inte producerar mjölk. 
Dessutom föreslogs att provtagningen vid klinisk misstanke och obduktion skulle 
behållas. 

Förekomst och övervakning av salmonella på gris 
Sverige har tillsammans med Finland och Norge en unikt låg förekomst av 
salmonella hos gris. Salmonellakontroll hos lantbruksdjur i Sverige började redan 
under 1960-talet när grisbesättningarna fortfarande var relativt små. 
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Kontrollprogrammet hos gris utvecklades sedan parallellt med att grisproduktionen 
i Sverige blev mer storskalig och detta har anförts som en viktig anledning till att 
programmet har varit så framgångsrikt (Jordbruksverket, 2007).  Antalet smittade 
grisbesättningar minskade kraftigt i slutet av 1970-talet och har sedan dess legat på 
0–10 nya smittade besättningar per år (se figur B4). Ett undantag var år 2003 när 
Salmonella Cubana påvisades i prover från djur i 31 grisbesättningar som fick 
leveranser av förorenat foder från en Salmonella-kontaminerad foderfabrik 
(Österberg m.fl., 2006).   

Figur B4:  Antalet grisbesättningar per år med påvisad salmonella år 1968–2020. 
Källa: SVA, 2020. 

 

Under år 2020 påvisades salmonella i tio grisbesättningar vilket är det högsta 
antalet fall sedan år 2007.  Alla besättningar var belägna i Skåne där 
koncentrationen av grisbesättningar är högst.  Hösten år 2020 påvisades Salmonella 
Choleraesuis i träckprov taget i den årliga övervakningen från en 
livdjursproducerande besättning.  Detta var första gången sedan år 1979 som denna 
grisanpassade serotyp påvisades hos tamgris i Sverige.  S. Choleraesuis 
identifierades därefter vid smittspårningen i en grupp gyltor i karantän i en 
besättning som köpte djuren från den första besättningen.  Sommaren år 2021 
påvisades S. Choleraesuis igen i en integrerad besättning som provtogs efter att 
djurägaren diagnosticerats med S. Choleraesuisinfektion efter att ha skadats vid 
hantering av gödsel. 

Förekomsten av Salmonella på gris på slakterier är också låg. Sedan år 1995 har 
lymfknutor från  mindre än 0,5 procent av vuxna grisar och mindre än 0,25 procent 
av slaktgrisar provtagna i slakteriövervakning (se beskrivning nedan) blivit positiva 
för Salmonella varje år.  År 2020 påvisades Salmonella från 16/3703 (0,43 procent) 
lymfknutor från vuxna grisar och 3/3189 (0,09 procent) lymfknutor från slaktgrisar 
(SVA, 2021). 

Sveriges låga salmonellaförekomst hos gris bekräftades i undersökningar under 
åren 2007-2009 där uppskattningar av förekomsten möjliggjorde jämförelser 
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mellan EU:s medlemsländer. I svenska besättningar med avelsgrisar påvisades 
salmonella i träckprov från bara 1/57 (1,8 procent) besättningar. Den 
motsvarande genomsnittliga förekomsten i avelsbesättningar i 24 EU-
medlemsländer var ca 29 procent och i sju medlemsländer var förekomsten över 
50 procent (EFSA, 2009).  Salmonella-prevalensen var också jämförelsevis låg i 
prover från slaktgrisar som provtogs på svenska slakterier.  Salmonella påvisades i 
1,3 procent av lymfknuteprov och i noll svabbprov som togs från slaktkroppar 
medan genomsnittet för 25 EU-länder var respektive 10,3 procent och 8,3 procent 
(EFSA, 2008). 

Den svenska salmonellaövervakningen hos gris består av följande delar: 

• Provtagning i besättningar (aktiv övervakning) 

• Provtagning vid slakt (aktiv övervakning) 

• Klinisk övervakning (passiv övervakning) 

• Obduktionsverksamhet (passiv övervakning) 

Provtagningen i besättningar är riktad mot vissa riskbesättningar samt mot 
besättningar där förekomst av salmonella kan ge stora konsekvenser.  Besättningar 
på toppen av den svenska avelspyramiden (avels- och gyltproducerande 
besättningar) omfattas av en obligatorisk salmonellakontroll med årliga 
provtagningar.  Naven för suggpooler omfattas också av obligatorisk provtagning 
för salmonella två gånger per år.   

Provtagningen vid slakt omfattar lymfknutor från 3 000-4 000 vuxna grisar och 
3 000-4 000 slaktgrisar årligen.  Dessa prover ingår i de cirka 21 000 prover som 
tas från gris-, nöt- och fjäderfä inom salmonellaövervakningen på slakteri som är 
utformad att påvisa en förekomst av 0,1 procent infekterade djur med 95 procent 
säkerhet på nationell nivå.  Provtagning på varje slakteri är proportionell mot den 
årliga slaktvolymen. 

Vid misstanke om salmonella hos gris måste misstanken anmälas och prover tas av 
en veterinär för fastställande av diagnos. Prov för salmonella tas även vid 
obduktioner av grisar om misstanke om salmonella föreligger. Salmonella ger dock 
sällan kliniska symtom hos svin och det är ovanligt att infektion ger upphov till 
förändringar som vid obduktion leder till att salmonellainfektion kan misstänkas.  
Därför är den kliniska övervakningens och obduktionsverksamhetens betydelse för 
salmonellaövervakningen hos gris begränsad (Jordbruksverket, 2007). 

Som ett led i utvärderingen av salmonellaövervakningen på gris har en s.k. case 
finding capacity-studie gjorts som motsvarar den utvärdering av övervakningens 
komponenter på nötkreatur som redovisas ovan. Utvärderingen redovisas i 
bilaga E.  
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Förekomst och övervakning av salmonella på 
fjäderfä 
Förekomsten av salmonella i fjäderfäproduktionen i Sverige är lägre än i flertalet 
andra europeiska länder, dels på grund av att salmonella i Sverige bekämpats under 
flera årtionden, att åtgärder vidtas vid fynd av salmonella oberoende av serotyp, att 
foderkontrollen är stringent samt att producenterna bedöms vara väl medvetna om 
riskerna med salmonella och därmed motiverade att provta korrekt.  

Salmonella har övervakats hos livsmedelsproducerande fjäderfä sedan slutet av 
1960-talet. Den epidemiologiska enheten för övervakning var tidigare en 
anläggning med fjäderfä men sedan år 2006 har enheten varit en flock. För fåglar 
som hålls inomhus definieras en flock som en grupp fåglar som delar samma 
luftutrymme.  

Övervakning av den fjäderfäanpassade serotypen S. enterica sp enterica 
Gallinarum (inklusive biovarerna Pullorum och Gallinarum) sker inom 
hönshälsoprogrammet och beskrivs inte närmare i denna rapport. 

Övervakningen av salmonella hos tamhöns (slaktkyckling, värphöns) och kalkon är 
harmoniserad inom EU och det finns även en nationell föreskrift (SJVFS 2007:19, 
saknr. K104) som är skriven innan de EU-harmoniserade kontrollprogrammen 
trädde i kraft. I den nationella salmonellakontrollen ingår alla arter av fjäderfä, det 
vill säga förutom tamhöns och kalkon även anka, gås, vaktel och strutsfåglar.  

Sedan 2006 har salmonella årligen påvisats från 0-17 slaktkycklingflockar, 
0-7 värphönsflockar, 0-6 kalkonflockar, 0-5 flockar med ankor eller gäss samt från 
0-1 flockar med strutsar. Den vanligaste serotypen har varit S. Typhimurium. 

I de flesta konstaterade fallen av salmonella hos fjäderfä kan en smittkälla inte 
fastställas men de viktigaste smittkällorna för salmonellainfektion hos fjäderfä i 
Sverige bedöms vara foder och gnagare. De undertyper som är vanligt 
förekommande hos vilda fåglar i Sverige påvisas sällan från svenska 
fjäderfäflockar.  

Det saknas säkra uppgifter om antalet flockar som övervakas i kontrollprogrammet 
eftersom de svenska fjäderfäregistren inte är uppdaterade och inte innehåller 
information om flockar. Därutöver saknas en unik flockidentifikation vilket 
försvårar uppskattningen av antalet provtagna flockar samt kontrollen om 
provtagningen är utförd. Därmed kan de rapporterade siffrorna om prevalens, som 
årligen levereras till EFSA, endast anses vara estimat. Uppskattningsvis saknar 
ca 20 procent av anläggningarna en årlig offentlig provtagning. Denna 
uppskattning är baserad på de rådata som laboratorierna redovisar till 
myndigheterna. 

De flesta analyserna utförs på regionala laboratorier som är ackrediterade för 
analysmetoden. Misstänkta bakteriestammar skickas till SVA för att fastställa att 



77 

det är salmonella och vilken undertyp det rör sig om. Alla indexisolat (första fyndet 
av salmonella i en flock) undersöks avseende antibiotikaresistens.  

Förekomst och övervakning av salmonella på får 
I nuläget finns det inget program för aktiv salmonellaövervakning hos får i Sverige. 
Salmonellaprovtagning på får sker i följande situationer: 

• Vid kliniska symtom då det finns anledning att misstänka salmonellainfektion. 

• Vid smittspårning från infekterade djurbesättningar, infekterade enskilda djur 
eller människor, vid fynd av salmonella i foderanläggning eller inhemska 
livsmedel. 

En salmonellatyp, Salmonella enterica subsp diarizonae 61:(k):1, 5, (7), anses vara 
särskilt anpassad till får. Vid en studie utförd av SVA under år 2012 visade sig 
ca 17 procent av de provtagna besättningarna vara smittade med denna 
salmonellatyp (Sörén m.fl., 2015).  

Denna serotyp bedöms ha mycket begränsad betydelse för folkhälsan och hanteras 
annorlunda jämfört med andra serotyper. Den är anmälningspliktig men bekämpas 
inte när den påvisas hos får enligt beslut av Jordbruksverket och Livsmedelsverket. 
Undantaget från restriktioner, smittspårning och sanering när det gäller Salmonella 
enterica subsp diarizonae 61:(k):1, 5, (7) hos får kan frångås om det finns särskilda 
skäl. 

Förekomst och övervakning av salmonella på häst 
Salmonella hos häst i Sverige är ovanligt i en internationell jämförelse och under 
åren 2011–2020 konstaterades salmonella i 0-5 fall per år (17 fall 
totalt). Majoriteten av fallen diagnostiseras efter provtagning vid kliniska symtom 
på salmonellainfektion och i den övervägande delen av fallen påvisades S. 
Typhimurium (11/17).   
  
I en studie vid SVA (Sternberg Lewerin, 2010) undersöktes prover från 79 hästar 
utan tarmsjukdom obducerade vid SVA och SLU under åren 2001-
2009.  Salmonella påvisades inte i något av proverna i studien vilket gav stöd 
för uppfattningen att förekomsten av salmonella hos hästar i Sverige är låg.   
 
Utöver prover vid klinisk misstanke om salmonella kan prover tas vid 
smittspårning, samt vid foderslakt av hästar.  Det är inte känt hur många 
prover som analyseras för salmonella hos häst i den kliniska 
övervakningen eftersom en viss andel av proverna analyseras av privata 
laboratorier inklusive laboratorier utomlands.  
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Förekomst och övervakning av salmonella på vilda 
djur 
Salmonella påvisas av och till på vilda djur inom ramen för den 
fallviltsundersökning som bedrivs på SVA, vid provtagning inom 
forskningsprojekt och ibland i samband med smittspårning och bekämpning av 
salmonella i enskilda besättningar. Förekomst av salmonella hos småfåglar och 
igelkottar har påvisats på detta sätt. Salmonellainfektion hos småfåglar leder 
årligen, framför allt på vårvintern, till ett större antal salmonellafall på katter som i 
sin tur också har orsakat sjukdomsfall på människa (Söderlund m.fl., 2019) 

Populationen av vildsvin har ökat kraftigt, både i antal och i utbredningsområde de 
senaste 40 åren. Man tror att det i nuläget finns över 300 000 vildsvin i landet men 
det exakta antalet är svårt att uppskatta. Efter att S. Choleraesuis påvisats i en 
grisbesättning i Skåne i september år 2020 och i ett vildsvinshägn i Sörmland i 
november år 2020 inleddes en övervakning med provtagning av frilevande vildsvin 
för att undersöka om smittan förekom i vildsvinspopulationen. Tidigare har ingen 
systematisk övervakning av salmonella på vildsvin funnits och i de fall man har 
påvisat salmonella hos vildsvin har de provtagits inom ramen för 
fallviltsövervakning eller i forskningssyfte. 

Övervakningens huvudsyfte var att undersöka var i landet S. Choleraesuis 
förekommer på vildsvin, samt uppskatta förekomsten i de områden där den 
hittades. Övervakningen ger också information om vilka andra serotyper som 
förekommer hos vildsvin i Sverige.  

Övervakningen av S. Choleraesuis hos vildsvin består av två delar: Provtagning av 
synbart friska vildsvin fällda vid ordinarie jakt och fallviltsundersökning av 
upphittade sjuka eller döda vildsvin.  

I tabell B1 redovisas antalet provtagna vildsvin vid jakt respektive från 
fallviltsundersökningen och utfallet av analyserna 
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Tabell B1: Förekomst av Salmonella Choleraesuis och andra salmonellatyper hos 
vildsvin. Resultat av övervakning oktober 2020 - februari 2022.  

Södermanlands och Stockholms län 

Kategori Totalt antal 
provtagna 

Antal med S. 
Choleraesuis (%) 

Antal med övrig 
salmonella (%) 

Fällda vid jakt 145 34 (23,4) 5 (3,4) 

Fallvilt 44 18 (40,9) 1 * 

Skåne län 

Kategori Totalt antal 
provtagna 

Antal med S. 
choleraesuis (%) 

Antal med övrig 
salmonella (%) 

Fällda vid jakt 188 19 (10,1) 7 (3,7) 
Fallvilt 12 4 (41,7) 1 * 

 Övriga landet 

Kategori Totalt antal 
provtagna 

Antal med S. 
Choleraesuis 

Antal med övrig 
salmonella (%) 

Fällda vid jakt 200 0 8 (4,0) 

Fallvilt 44 3** 2 * 

* För enstaka djur redovisas inte andel (%). 
** Ett fallvilt av vildsvin med S. Choleraesuis hittat i Halland och ett i Östergötland. 



80 

Bilaga C  
Frivilligt förebyggande smittskyddsarbete - 
nötkreatur 
Texten i avsnittet är skriven av Växa – sammanfattning av smittskyddsprogrammet 
Smittsäkrad besättning (SSB) 

Smittsäkrad besättning nöt 
Växa är huvudman för Smittsäkrad besättning nöt, ett förebyggande 
smittskyddsprogram för nötkreatursbesättningar, som regleras av Plan och 
Riktlinjer enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:17) om 
organiserad hälsokontroll av husdjur. Programmet är frivilligt och riktar sig till 
lantbrukare med olika former av djurhållning inom mjölk- och nötköttsproduktion. 
Målsättningen är att minska risken för smittspridning generellt mellan och inom 
besättningar med nötkreatur och på så sätt bidra till friska djur, produktion av säkra 
livsmedel, minskad antibiotikaresistensutveckling och lägre kostnader för 
bekämpning av smittsamma djursjukdomar. Programmet finansieras genom både 
djurhållaravgifter och Jordbruksverkets anslagsmedel. 

Smittsäkrad besättning har tre nivåer (steg 1, 2 och 3). Steg 1 är till största delen 
webbaserad och består av utbildning inom smittskydd, egenkontroll, regler för 
kontakt med andra nötkreatursbesättningar samt samråd med veterinär om 
smittskydd vid byggnation. Besättningar på steg 2 får besök av veterinär med ett 
intervall på 18-24 månader beroende på besättningens storlek. Veterinärbesöket 
innehåller både kontroll av att besättningen når upp till den nivå av hygien och 
smittskydd som programmet kräver samt gårdsanpassad rådgivning. Steg 3 består 
av en fördjupad praktisk utbildning för gårdens medarbetare med syfte att ta fram 
hygien- och smittskyddsrutiner som är lätta att upprätthålla i det dagliga arbetet.  

Anslutning till Smittsäkrad besättning ger djurhållare möjlighet att få en högre 
statlig ersättning för kostnader som uppkommer på grund av myndighetsbeslut vid 
salmonellainfektion enligt zoonosförordningen (1999:660). Ersättningsnivån är 
beroende av vilken nivå i programmet som besättningen har uppnått, upp till 
60 procents ersättning på steg 1 och upp till 70 procent på steg 2 och steg 3. 
Djurhållare som köper in fler än 150 nötkreatur från fler än fem olika besättningar 
under en period av tolv månader får ingen statlig ersättning oavsett om de deltar i 
programmet eller inte. Utöver den statliga ersättningen finns även 
försäkringslösningar där ersättningen i vissa fall baseras på den statliga 
ersättningen och i vissa fall ställer krav på anslutning till Smittsäkrad besättning 
steg 2 eller 3. 

Vid årsskiftet 2020/2021 var 2 793 av landets nötkreatursbesättningar anslutna till 
programmet, varav närmare 1 800 mjölkföretag. Utöver mjölkbesättningar är också 
dikobesättningar och besättningar med specialiserad kvig- eller 
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slaktnötsuppfödning samt en buffelbesättning anslutna. Tabell C1 visar en 
sammanställning över anslutna besättningar fördelat på produktionsform och 
programsteg. De som har angett fler än en produktionsform (till exempel både 
mjölkproduktion och slaktnötsuppfödning) redovisas som kombi.  

Anslutningsgraden skiljer sig åt mellan olika regioner, produktionsformer och 
besättningsstorlekar. Vid årsskiftet 2020/2021 var ca 84 procent av alla mjölkkor 
anslutna till programmet och ca 23 procent av alla dikor. Anslutna 
mjölkbesättningar har i genomsnitt 143 kor (genomsnitt i riket är 98 kor) och 
anslutna dikobesättningar har i genomsnitt 59 kor (genomsnitt i riket är 21 kor) 
vilket visar på att de större besättningarna i högre grad är anslutna till programmet. 
Figur C1 visar hur stor andel av mjölkkobesättningarna respektive 
dikobesättningarna som är anslutna per län.  

Tabell C1: Antal anslutna besättningar i Smittsäkrad besättning per steg och 
produktionsform fram till 31 december 2020. De som har angett fler än en 
produktionsform redovisas som kombi. 

  Mjölk Diko Slaktnöt Kvigor Buffel/Bison Kombi Totalt 

Steg 1 171 134 30 10 0 72 417 
Steg 2 1305 422 180 19 1 430 2357 
Steg 3 12 3 1 1 0 2 19 
Totalt 1488 559 211 30 1 504 2793 

  

Figur C1: Andel mjölk- respektive dikobesättningar som var anslutna till Smittsäkrad 
besättning (Steg 1,2 och 3) 31 dec 2020, uppdelat på län. 

 

Totalt har ca 130 veterinärer utbildats för att kunna utföra kontroll- och 
rådgivningsbesök och hålla kurser för djurhållare i biosäkerhet. Varje år genomförs 
ca 1 500 gårdsbesök inom programmet med rådgivning och kontroll av smittskydd 
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och hygien. En större utvärdering pågår, där vi genom att titta på flera olika 
variabler analyserar programmets effekt på anslutna besättningars biosäkerhet. 
Resultatet av utvärderingen kommer att redovisas under 2022. 

Frivilligt förebyggande smittskyddsarbete - gris 
Texten i avsnittet är skriven av Gård & Djurhälsan AB – sammanfattning av 
smittskyddsprogrammet Smittsäkrad besättning (SSB). 

Smittsäkrad besättning (SSB) gris är ett kontrollprogram som handlar om 
smittskydd på svenska grisgårdar och som startade år 2016, och ersatte det 
dåvarande frivilliga salmonellakontrollprogrammet. Gård & Djurhälsan AB är 
huvudman för programmet men driften sker i nära samarbete med Sveriges 
Grisföretagare, Lundens Djurhälsovård och Distriktsveterinärerna som ingår i 
programmets styrgrupp. 

Smittsäkrad besättning gris fokuserar inte på ett enskilt smittämne utan jobbar 
istället med att bryta smittvägar generellt. Målet med programmet är att förebygga 
och minska risken för att smitta förs in till grisgårdar, sprids inom gårdarna och 
från dessa. En del i incitamentet för djurägaren att ansluta sig är att 
smittskyddsåtgärderna som programmet innebär är kopplat till ersättningsnivåer 
vid skada, försäkringspremier och/eller villkor för livdjurshandel. 

SSB gris har två nivåer, ”Grund” och ”Spets”, och anslutning sker i flera steg, där 
både en egeninventering av smittskyddet på gård och ett uppföljningsbesök av 
veterinär ingår. Vid gårdsbesöket upprättas en åtgärdsplan för att höja 
smittskyddet. Denna görs gemensamt av djurhållare och veterinär. Anslutna gårdar 
får sedan regelbundna besök av veterinär. Programmet omfattar kontrollpunkter för 
inköp av djur, försäljning av djur, besöks- och personalrutiner, internt smittskydd, 
utlastning, kontakt med andra djurslag, kontakt med andra 
besättningar/smittskyddsenheter, inslussning av djur, hygien, kadaverhantering, 
foderförvaring, skadedjursbekämpning, planskiss och flöden samt 
smittskyddsamråd innan ombyggnation. Sedan februari år 2020 krävs även en 
genomgång av ”Checklista för Vildsvinskontakter” för programmets grundnivå. 
För den högre nivån omfattar programmet även genomgången 
smittskyddsutbildning för djurhållaren. 

Programmet stimulerar till att åstadkomma kontinuerlig förbättring av smittskyddet 
i svenska grisbesättningar och vid 2020 års slut var totalt 615 besättningar anslutna 
till programmet. 
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Figur C2. Antal anslutna besättningar 2020-12-31 fördelade på län och nivå  

 

Smittsäkrad besättning gris är ett proaktivt program som utöver rutinarbetet även 
arbetar med information om aktuella smittskyddsfrågor. Genom utbildning är det 
möjligt att höja kunskapen och medvetandet om smittskyddets betydelse för 
djurhälsan. Därmed förbättras smittskyddet och djurhälsan på besättningsnivå och i 
förlängningen även på ett nationellt plan. 

Frivilligt förebyggande smittskyddsarbete - fjäderfä 
Texterna i avsnittet är skrivna av Svensk Fågel respektive Svenska Ägg – 
sammanfattningar av smittskyddsprogrammen 

Frivillig förebyggande hälsokontroll av salmonella hos fjäderfä har sedan EU 
inträdet reglerats via Jordbruksverkets föreskrifter med saknr. K103. Svensk Fågel 
och Svenska Ägg övertog ansvaret för programmet i januari år 2008 då det mer 
formellt utökades från att enbart gälla salmonella till att omfatta smittämnen 
generellt. Det nya arbetsnamnet är för Svensk Fågel ”Smittskydd på Gård” och för 
Svenska Ägg ”Förebyggande smittskyddsprogram och hälsokontroll i 
hönsbesättningar”. Lagstödet för branschens Plan och Riktlinjer är idag SJVFS 
2015:17, saknr. K152 om frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur. 
Svensk Fågel och Svenska Ägg ansökte och godkändes som huvudmän för 
programmen i september år 2018. 

Matfågel 
Samtliga anläggningar för matfågel inom Svensk Fågel (99,5 procent av 
matfåglarna i Sverige) är anslutna till programmet, vilket är en förutsättning för att 
få teckna salmonellaförsäkring via försäkringsbolag. Näringen är inte inkluderad i 
det nationella programmet för statlig ersättning vid salmonella. 

Varje anläggning har en utsedd besättningsveterinär som besöker och besiktigar 
anläggningen minst en gång per år. Vid besöket kontrolleras förutom byggnader 
och smittskyddsrutiner även anläggningens salmonella- och epizootiberedskap. 
Den obligatoriska salmonellaprovtagningen enligt K104 ingår vid besöket. 
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I programmet anges krav på byggnader och åtgärder kring biosäkerhet såväl 
utanför som inuti stallarna samt hantering och skötsel under pågående 
uppfödningsomgång. Vidare anges de biosäkerhetsåtgärder som ska uppfyllas inom 
ramen för programmet när det gäller hantering av foder, vatten, gödsel, hantering 
av döda djur, m.m. 

En veterinär samverkansgrupp (VSG) träffas årligen för likriktning och 
kvalitetssäkring genom kontinuerlig kompetensutveckling av fältverksamma 
veterinärer.  

Värphöns 
Figur C3. Anslutningsgrad för olika typer av anläggningar för värphöns till 
förebyggande smittskyddsprogram och hälsokontroll i hönsbesättningar 

En förklaring till den lägre andelen höns med utevistelse anslutna till programmet 
är att en del anläggningar är utformade så att körvägar i rasthagen inte går att 
undvika. Dessa anläggningar efterlever dock övriga kriterier i programmets 
regelverk, men kan således inte vara anslutna. 

Svenska Äggs Förebyggande smittskyddsprogram och hälsokontroll i 
hönsbesättningar är öppet för alla djurägare verksamma inom svensk 
äggproduktion. En stor andel av Sveriges värphönsanläggningar är anslutna till 
programmet (se figur C3).  Det är framför allt mindre hönsbesättningar som inte är 
anslutna och godkända enligt programmet. Anslutning och godkännande är ett krav 
för Svenska Äggs certifiering, Certifierad äggkvalité. Vid utbrott av salmonella kan 
producenter få ersättning för vissa kostnader och förluster som uppstått på grund av 
beslut som fattats av Jordbruksverket. 
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Anslutning till ”Förebyggande smittskyddsprogram och hälsokontroll i 
hönsbesättningar” ger en högre ersättningsgrad än för en producent som inte är 
ansluten till programmet. Producenten kan även utöver detta teckna en försäkring 
för ytterligare kostnadstäckning. Programmet omfattar alla produktionsformer som 
är godkända enligt svensk lagstiftning och inkluderar alla led i produktionskedjan 
från avelsdjur och kläckeri till unghönsuppfödning och produktionsdjur.  

En fältverksam besättningsveterinär besiktar anläggningarnas samtliga avdelningar 
en gång varje kalenderår. Har producenten egenodlade torkade foderråvaror 
och/eller spannmål så skall även foderanläggningen besiktas och ett obligatoriskt 
salmonellaprov tas på foderanläggningen. Det är en väletablerad rutin att den 
veterinär som utför besiktningen även tar salmonellaprov i den obligatoriska 
salmonellaprovtagningen vid besöket.  

Programmets mål är att höja biosäkerheten ute på gård genom att bland annat ställa 
krav på miljön runt hus och anläggningar (tex frizon, verandor och rastgård), 
byggnaders utformning både utvändigt och invändigt, foder och foderhantering, 
krav på vattenkvalité, hantering av gödsel och strömedel, skötsel, transportvägar 
mm.  

En samarbetsnämnd kallas två gånger/år vilken skall bistå Svenska Ägg i ärenden 
om programmet. Nämnden består av representanter från Svenska Ägg, aktiva 
djurhållare, representanter från Agria Djurförsäkring, en representant från 
länsveterinärerna, samt representanter från Jordbruksverket, Livsmedelsverket och 
Statens veterinärmedicinska anstalt. 

En referensgrupp kallas årligen för utvärdering av fältverksamheten. 
Referensgruppen består av fältverksamma organisationer som utför årliga 
besiktningar i programmet. 
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Bilaga D 
Utvärdering av salmonellaövervakningssystemet 
hos gris i Sverige 

Bakgrund 
Kontroll av salmonella hos lantbruksdjur har pågått i över 50 år. Det övergripande 
målet med salmonellakontrollen är att svenska animaliska livsmedel ska vara fria 
från salmonella för att skydda folkhälsan.  

Salmonellakontrollprogrammet hos gris började redan under 1960-talet och har 
resulterat i låg förekomst vilket har bekräftats i baslinjestudier utförda på uppdrag 
av EFSA (EFSA, 2008; EFSA, 2009).  Strukturen inom grisproduktionen förändras 
dock över tid med bland annat allt färre och större besättningar, och även 
salmonellaläget hos gris har förändrats under senare tid. Under åren 2020–2021 
påvisades salmonella i flera stora grisbesättningar och bekämpningen i dessa 
besättningar blev mycket kostsam för både staten och näringen, och många 
avlivade djur.  Dessutom, under år 2020 påvisades S. Choleraesuis hos gris i 
Sverige för första gången på över 40 år.   

Dessa händelser har lett till ett behov av en översyn av 
salmonellakontrollprogrammet hos gris inklusive det befintliga 
övervakningssystemet. Den svenska salmonellakontrollen omfattar hela kedjan från 
foder till livsmedel, med provtagningar i alla led. Syftet med den här 
undersökningen var att utvärdera effektiviteten av de olika delar av 
salmonellaövervakningen som syftar till att identifiera grisbesättningar med 
salmonellainfektion.  

Beskrivning av befintliga övervakningskomponenter hos 
gris 
Salmonellaövervakningen hos gris består av flera komponenter som kan indelas i 
passiv och aktiv övervakning. De passiva delarna inkluderar klinisk övervakning 
av sjuka och döda djur som provtas för salmonella analys. Vid misstanke om 
salmonella hos gris finns lagstadgade krav på att misstanken ska anmälas och 
prover tas av en veterinär för fastställande av diagnos. Den passiva komponenten 
innefattar också provtagning inom obduktionsverksamheten. Prov för salmonella 
måste tas även vid obduktioner av grisar om misstanke av salmonella föreligger. 
Salmonella ger dock sällan kliniska symtom hos gris och det är inte ofta att 
infektion ger upphov till patologanatomiska förändringar där salmonellainfektion 
kan misstänkas. Klinisk övervakningens och obduktionsverksamhetens betydelse 
för salmonellaövervakningen hos gris anses därför vara begränsad 
(Jordbruksverket, 2007) och på grund av detta beslutades att de passiva 
komponenterna inte skulle ingå i den här utvärderingen. 



87 

Den aktiva salmonellaövervakningen hos gris består av: a) provtagning i 
livdjursproducerande besättningar, b) provtagning i suggpooler, c) undersökning av 
lymfknutor på slakteri som följs upp på besättningsnivå och d) smittspårning från 
smittade besättningar och människor eller kontaminerade livsmedel och foder. 
Inom samtliga komponenter baseras övervakningen på bakteriologisk 
undersökning. Denna rapport inkluderar endast de övervakningskomponenter som 
är designade att upptäcka indexfall av salmonella i grisbesättningar, inte de som 
upptäcker sekundära fall dvs smittspårningen. Därför ingår endast de tre första 
aktiva salmonellaövervakningskomponenterna som listas ovan (a, b och c). 

Metod för utvärdering av befintliga 
övervakningskomponenter 
I utvärderingen har antalet grisbesättningar med salmonella som kan förväntas 
identifieras inom de olika övervakningskomponenterna beräknats.  Beräkningarna 
baseras på designprevalens (se nedan), sannolikhet att en infekterad besättning 
påvisas av den aktuella övervakningskomponenten (sensitivitet på besättningsnivå) 
och antalet besättningar som undersöks inom respektive övervakningskomponent. 

Inputvärden 
Inputvärden som använts för beräkningar av antalet fall som kan förväntas 
identifieras inom befintliga övervakningskomponenter visas i tabell D1 nedan.  
Dessutom finns bakgrundsinformation och förklaringar till vad inputvärdena 
grundar sig på nedan för var och en av de olika övervakningskomponenterna. 
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Tabell D1. Inputvärden som använts för beräkning av antalet infekterade besättningar 
som varje övervakningskomponent förväntas detektera (min=minsta uppskattade 
värdet, ML=mest sannolika värdet, max=största uppskattade värdet) 

Övervakningskomponent Beskrivning Indata 

Besättningsprovtagning 
livdjursproducerande 
besättningar och suggpooler 

Designprevalens 
besättningsnivå 

Designprevalens inom 
besättning 

Diagnostisk sensitivitet av 
odling på individnivå 

Reduktionsfaktor för 
sensitivitet vid poolning av 
prover 

Pool sensitivitet 

Pool specificitet 

0.05 

0.15 

0.3 

 

0.85 

0.26 

1 

Slakteriövervakning 
lymfknutor 

Designprevalens 
besättningsnivå 

Sannolikhet att en besättning 
provtas (minst ett djur) 

Sannolikhet att ett djur som 
skickas till slakt från en 
infekterad besättning testar 
positivt vid 
lymfknutaprovtagning (dvs 
pos pool) 

Sannolikhet att salmonella 
återisoleras från en positiv 
lymfknutepool 

Sannolikhet att en infekterad 
besättning testar positivt vid 
uppföljande 
besättningsprovtagning 

0.05 

1.00 

 

0.12 

 

 

0.76 

 

0.885 

 

Designprevalens 
Beräkningarna i detta arbete grundas, bland annat, på en vald designprevalens. 
Designprevalensen är en hypotetisk prevalens, som utgör det prestandamål mot 
vilken övervakningens känslighet (sensitivitet) utvärderas. Den kan anges både på 
besättningsnivå och inom besättning.   

I nuläget saknas aktuella prevalensundersökningar hos svenska grisbesättningar.  
Baslinjestudier som tog fram uppskattningar av salmonellaprevalens i 
grisbesättningar som möjliggjorde jämförelser mellan EU:s medlemsländer gjordes 
år 2008. I den undersökningen påvisades Salmonella i träckprov från 1/57 
(1,8 procent) svenska besättningar med suggor (EFSA, 2009). För övriga 
produktionsformer saknas prevalensundersökningar helt. Sedan baslinjestudien 
gjordes år 2008 har det skett många förändringar i den svenska grisindustrin, såsom 
en trend mot färre men större besättningar, vilket kan ha påverkat 
salmonellaprevalensen.  På grundval av detta valdes designprevalensen på 
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besättningsnivå till 5 procent. Enligt Jordbruksverkets statistikdatabas fanns det 
1 187 grisbesättningar i Sverige år 2021 så en designprevalens på 5 procent skulle 
motsvara 59 infekterade grisbesättningar.  

Designprevalensen inom besättningar valdes till 15 procent. Skattningen baserades 
på expertbedömning av vid SVA, och som grund användes att i genomsnitt 
ca 5 procent av proverna varit positiva när provtagning utförs i grisbesättningar 
som har spärrats på grund av salmonella i kombination med en individuell 
testsensitivitet på 30 procent. 

1. Provtagning i livdjursproducerande besättningar  
Denna komponent av Salmonella övervakningen hos gris är riktad mot besättningar 
där förekomst av salmonella kan ge stora konsekvenser.  Besättningar på toppen av 
den svenskt avelspyramiden (avels- och gyltproducerande besättningar) omfattas 
av en obligatorisk salmonellakontroll med årliga provtagningar.  Vid den årliga 
provtagningen tas träckprover från 50 vuxna djur som poolas med 5 till 10 prov 
innan analys.  År 2021 omfattades 22 livdjursproducerande besättningar av denna 
övervakningskomponent (personlig kommunikation, Gunnar Johansson, Gård och 
djurhälsan).  

Information om diagnostisk sensitivitet av odling på individnivå saknas för gris. 
Hos nöt har diagnostisk sensitivitet för odling av S Dublin uppskattats till 
10-50 procent med ett mest sannolikt värde av 30 procent (Ågren m.fl., 2018) och 
de siffrorna har använts i denna utvärdering.  Träckproverna som tas inom 
salmonellaövervakningen i livdjursproducerande besättningar poolas och poolning 
kan påverka analysernas sensitivitet. Därför har en reduktionsfaktor av 85 procent 
för sensitivitet av poolade prover använts i beräkningarna (Lombard m.fl., 2012). 
Pool sensitivitet beräknas därför till 26 procent (Sensitivitet individodling * 
reduktionsfaktor = 30 procent * 85procent = 26 procent). Specificitet för odling av 
poolade prover antogs vara 100 procent. 

2. Provtagning i suggpooler 
Denna övervakningskomponent är, liksom ovanstående, riktad mot besättningar där 
salmonellainfektion kan ge stora konsekvenser.  Komponenten liknar den för 
livdjursproducerande besättningar. Den enda skillnaden är att den obligatoriska 
provtagningen utförs två gångar per år i stället för en gång. Vid våra beräkningar 
har vi använt samma inputvärden i denna övervakningskomponent som för 
provtagning i livdjursproducerande besättningar. Samtliga prover i denna 
komponent tas i det s.k. navet i suggpoolerna dvs den besättning där suggorna hålls 
under sintid och dräktighet.  Det finns för närvarande 14 suggpooler i Sverige 
(personlig kommunikation, Gunnar Johansson, Gård och djurhälsan) med 
ca 60 satellitbesättningar (personlig kommunikation, Johanna Fjelkner, Gård och 
djurhälsan) så totalt omfattas 74 besättningar av denna övervakningskomponent. 
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3. Provtagning vid slakt 
Det finns även aktiv övervakning av Salmonella för gris genom den provtagning 
som genomförs på slakteri i syfte att visa att slaktade djur har mycket låg 
förekomst av salmonella. Denna övervaknings komponent omfattar djur från alla 
grisbesättningar som skickar djur till slakt, inklusive slaktgrisar och vuxna 
utslagsgrisar. Även de besättningar som omfattas av provtagningarna i 
livdjursproducerande besättningar och suggpooler omfattas av denna komponent.  
Alla 1 187 grisbesättningar i Sverige (Jordbruksverkets statistikdatabas, 2021) 
anses omfattas av denna komponent. 

Kröslymfknutor från minst 3 000 vuxna grisar och minst 3 000 slaktgrisar provtas 
årligen.  Dessa prover ingår i de cirka 21 000 prover som tas på slakterier från 
gris-, nöt- och fjäderfäslaktkroppar. Denna övervakning är utformad för att med 
95 procent säkerhet påvisa salmonella vid en förekomst på 0,1 procent av 
slaktkropparna nationellt.  Provtagning på varje slakteri är proportionell mot den 
årliga slaktvolymen. Från varje gris som provtas tas 5 kröslymfknutor 
(5 lymfknutor = 1 prov).  Prov från maximalt 10 djur poolas till ett poolat prov.  

Den här övervakningskomponenten som primärt utformad för att bekräfta låg 
förekomst av salmonella hos slaktkroppar används även för att identifiera 
besättningar med misstänkt smitta. Om Salmonella påvisas i en pool odlas de 
lymfknutor som ingick i den positiva poolen individuellt.  Om Salmonella då 
påvisas i en enskild lymfknuta utförs träckprovtagning i det positiva djurets 
ursprungsbesättning i syfte att bekräfta eller utesluta salmonellainfektion i 
besättningen. 

Sannolikheten att en besättning provtas avseende salmonella genom att 
provtagning utförs på minst ett djur som skickas till slakt från besättningen 
skattades till 100 procent.  Detta skattades genom att dela antalet provtagna grisar 
med total antalet grisbesättningar. År 2020 undersöktes 3 189 vuxna och 3 703 
slaktgrisar genom lymfknuteprovtagning (Surveillance of infectious diseases in 
animals and humans in Sweden, 2020) och enligt Jordbruksverkets statistikdatabas 
fanns det 1 187 grisbesättningar i Sverige år 2021 (6 892/1 187 = 5,8). I våra 
beräkningar har vi antagit att alla besättningar har lika stor sannolikhet att bli 
provtagna, vilket kanske inte är fallet. Men det saknas uppgifter om hur urval av 
djur för lymfknutaprovtagning genomförs och om slakterierna tar hänsyn till 
faktorer såsom besättningsidentitet och besättningsstorlek tas.  Det kan därför inte 
uteslutas att provtagning genomförs på fler djur från samma besättning, särskilt 
från stora besättningar som skickar fler djur till slakt. 

Det saknas information som kan användas för att uppskatta sannolikheten att en 
gris som skickas till slakt från en besättning med salmonella är infekterat och 
positivt vid odling från lymfknuta.  Av denna anledning, har motsvarande siffror 
från en tidigare rapport om salmonellaövervakningssystemet hos nötkreatur i 
Sverige (Zoonosynk, 2014) använts.  I den rapporten användes resultat från studier 
om sensitivitet vid odling av lymfknuteprov från nöt, liksom studier som 
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uppskattade inom besättningsprevalens bland nötkreatur. Sannolikheten att ett 
nötkreatur som skickas till slakt från en infekterad besättning också är positivt vid 
lymfknuteodling uppskattades där till 4–20 procent.   

Vid odling av lymfknutor tagna inom slakteriövervakningen genomförs odling av 
poolat material från upp till 10 djur i varje pol. Vid positivt resultat behöver 
material från de ingående lymfknutorna odlas individuellt för att kunna identifiera 
vilket djur som var positivt, så den besättning det kom ifrån kan identifieras. I en 
del fall går det inte att återisolera bakterier, och därmed kan ingen misstänkt 
besättning identifieras. Sannolikheten att salmonellabakterier kan återisoleras från 
en positiv lymfknutepool uppskattas till 76 procent.  Även denna siffra har tagits 
från Zoonosynkrapporten (2014) som visade att under perioden år 1996 till och 
med år 2013 återisolerades Salmonella vid individuell odling från i genomsnitt 
9/12 positiva lymfknutapooler. Detta är i överensstämmelse med siffror från 
år 2020 som visar att Salmonella återisolerades vid individuell odling från 
14/17 (82 procent) positiva lymfknutapooler från gris (personlig kommunikation, 
Elina Lahti, SVA). 

Om Salmonella återisoleras från en individuell odling följs fyndet upp med 
träckprovtagning i besättningen som djuret kom ifrån. Sannolikheten att en 
infekterad besättning testar positivt vid den uppföljande besättningsprovtagningen 
uppskattades till 75,5–91,1 procent med ett mest sannolikt värde på 88,5 procent.  
Dessa siffror togs också från Zoonossynkrapporten (2014) och baserades på en 
studie som beräknat sannolikheten att olika kombinationer av prover i en 
nötbesättning resulterar i detektion av en infekterad nötbesättning (Ågren, 2017).   

Resultat 
Samtliga övervakningskomponenter förväntas endast detektera ett fåtal 
salmonellafall varje år.  Beräkningarna visar att salmonella bör påvisas i totalt 
knappt 9 besättningar under ett år (se tabell D2). Mellan åren 2017–2021 påvisades 
Salmonella i totalt 14 grisbesättningar genom de övervakningskomponenterna som 
utvärderats (SVA data) vilket tyder på att beräkningarna kan ha överskattat 
förmågan av övervakningskomponenterna att detektera salmonellafall, alternativt 
att designprevalensen är satt för högt. Enligt beräkningarna skulle provtagning av 
lymfknutor vid slakt förväntas detektera flest salmonellafall följt av provtagning i 
suggpooler och sedan provtagning i livdjursproducerande besättningar.  Det 
stämmer bra med hur salmonella har påvisats i grisbesättningar under de senaste 
fem åren. Mellan åren 2017–2021 påvisades salmonella i 12 besättningar som följd 
av positiva fynd vid lymfknuteprovtagning vid slakt och i 1 besättning vardera 
genom provtagning i suggpooler och provtagning i livdjursproducerande 
besättningar. 
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Tabell D2. Resultat från beräkning av antal salmonella infekterade besättningar som 
förväntas kunna detekteras med respektive övervakningskomponent på gris. 

Övervakningskomponent Detektionsfraktion av 
övervakningskomponent 
(antal påvisade fall/antal 
förväntade fall inom 
komponenten) 

Förväntat antal positiva 
besättningar påvisat av 
övervakningskomponent 

Provtagning i 
livdjursproducerande 
besättningar 

1,48 procent 0,9 

Provtagning i suggpooler 5,94 procent 3,5 

Lymfknuta provtagning 
vid slakt 

8,07 procent 4,8 

Totalt 14,90 procent 8,8 

Diskussion 
Den svenska salmonellakontrollen, med övervakning genom provtagning och krav 
på uppföljande åtgärder, omfattar hela livsmedelskedjan. Syftet med 
salmonellakontrollen är salmonellafria animaliska livsmedel, vilken provtagning 
vid slakterierna visar att den svenska produktionen uppfyller. I den här 
undersökningen har vi fokuserat på primärproduktionen avseende gris. Vi ville 
undersöka förmågan hos olika delar av övervakningen att identifiera 
salmonellainfekterade grisbesättningar. Övervakningen av grisbesättningar 
designas primärt för att identifiera besättningar där en eventuell infektion riskerar 
att orsaka fortsatt spridning inom primärproduktionen, och provtagning i 
besättningar sker därför primärt inom avelspyramidens topp samt i suggpooler.  

Resultaten av befintliga beräkningar visar att samtliga övervakningskomponenter 
endast påvisar en låg andel av de besättningar som förväntas vara infekterade vid 
en besättningsprevalens på 5 procent. Det finns osäkerheter kring denna valda 
designprevalens, men en pågående baslinjestudie med serologiska provtagningar i 
ett stort antal grisbesättningar förväntas ge underlag för en bättre skattning av 
besättningsprevalensen av salmonella hos svenska grisbesättningar.  

Vidare finns stora osäkerheter i beräkning av sensitiviteten för de olika 
övervakningskomponenterna. Det beror på att varje övervakningskomponent 
innehåller flera steg och för många av dessa steg saknas underlag helt eller finns 
endast begränsat underlag för att bedöma sannolikheten. Vi har i delar behövt 
använda extrapolering av data från nötkreatur.  

Även om de faktiska värdena för varje övervakningskomponent innehåller stora 
osäkerheter, så gör undersökningen det möjligt att jämföra olika 
övervakningskomponenter med varandra. Resultaten visar att den 
övervakningskomponent där flest besättningar påvisas är uppföljning av positiva 
prover i slakteriövervakningen. Det är också den komponent som omfattar flest 
besättningar (samtliga) och där flest prover tas. Det liksom kostnader och 
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konsekvenser av positiva fynd, är viktiga faktorer att väga in vid fortsatt arbete 
med förändring av övervakningen av grisbesättningar som den här utredningen 
föreslår. 
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Bilaga E  
Serologisk undersökning i grisbesättningar – 
förekomst av antikroppar mot salmonella  

Bakgrund 
Övervakningen av salmonella på slakteri med provtagning av lymfknutor från 
grisar som kommer till slakt är inte utformad för att ge en fullständig bild av 
förekomsten av salmonella i grisbesättningar. För att kunna utforma en 
övervakning baserad på serologi, (analys av antikroppar mot salmonella), vilket 
föreslås i den här utredningen, krävs kännedom om förekomsten av sådana 
antikroppar i grisbesättningar.  

I en tidigare undersökning bland EU:s medlemsländer åren 2007-2009 påvisades 
salmonellabakterier bara i prov från 1/57 (1,8 procent) av svenska avels- och 
livdjursbesättningar och inte i någon av produktionsbesättningarna.  Ingen 
motsvarande undersökning har gjorts med serologi, vaken på nationell eller EU-
nivå. 

Syftet med undersökningen är dels att uppskatta förekomsten av 
salmonellaantikroppar i grisbesättningar och dels att utvärdera serologi som ett 
diagnostiskt verktyg i salmonellaövervakningen på gris. 

Undersökningen har planerats i samarbete med de tre grishälsoorganisationerna i 
Sverige; Gård & Djurhälsan, Lundens djurhälsovård AB och Distriktsveterinärerna. 

Metod 
För urvalet av besättningar till undersökningen användes medlemsregistret för 
biosäkerhetsprogrammet Smittsäkrad besättning Gris, som är gemensamt för alla 
tre grishälsoorganisationerna. Urvalet gjordes från besättningar med mer än 
120 suggor eftersom mindre besättningar delvis har andra biosäkerhetsregler.  

För att kunna uttala sig om på vilken nivå förekomsten av antikroppspositiva 
besättningar ligger om man antar en förekomst på ca 5 procent av besättningarna 
behövde 156 besättningar undersökas. Besättningarna valdes ut slumpmässigt men 
i förhållande till grisbesättningarnas geografiska spridning över landet på NUTS 2-
nivå. För varje NUTS 2-region skapades också en reservlista.  

Provtagningen i besättningarna har utformats för att fånga upp en förekomst på 10 
procent eller mer bland djur äldre än 6 mån. Med dessa förutsättningar krävs att 45 
djur i besättningen provtas. 

Undersökningen pågår 
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