


   
 

   
 

Smittevernplan for Solbakken sauegård 
i hht §8 i dyrehelseforskriften  
Planen er sist oppdatert:  28. juni 2018 

 

a) Sauene lastes på bil og kjøres på beite. Etter beiteslipp vaskes og rengjøres transportbil og utstyr 
før det settes bort. Ved sanking på beite lastes sauene på rein bil og kjøres hjem. Dyrene tas inn i 
fjøsen via port merket "2" på plantegningen.  

b)  Ved innkjøp av livdyr sikrer jeg god dyrehelse ved å følge regelverket for kjøp, salg og leie av sau. 
Innkjøpet dokumenteres, og navn på selger, dyretransportør og dato for forflytning noteres. Jeg 
sørger alltid for at dyr som tas inn i min besetning har en helsestatus på samme nivå som dyra i min 
besetning. (Min KSL egenrevisjon, sjekkliste 6 Drøvtygger, punkt 6.3.6 dekker dette punktet). 
Mulighet for å oppstalle dyra separat er merket "5" på plantegningen.  

c) -  

d) I min KSL-egenrevisjon, sjekkliste 6 Drøvtyggere, kapittel 6.3 Smitteforebygging har jeg bekreftet 
at jeg gjør mine forholdsregler i forhold til å hindre mulig smitte fra egen og innleid arbeidskraft.  

e) Persontrafikk inn og ut av mitt dyrehold går gjennom smittesluse merket "3" på plantegningen. 
Jeg har ikke separat smittesluse for veterinær og lignende personell, men disse må i tillegg til å vaske 
hender og utstyr også bruke desinfeksjon.  

f) Kadaver fra mitt dyrehold tas ut av port merket "7" på plantegningen. Det legges på bakken bak 
fjøset, dekkes godt med en presenning til det blir hentet av Norsk Protein. Gjødsel samles opp i 
gjødselkjelleren og brukes i hht til min gjødslingsplan. (Min KSL egenrevisjon, sjekkliste 1 Generelle 
krav til gården, kapittel 1.4 Gjødslingsplan, kapittel 1.5 Lagring og bruk av husdyrgjødsel og kapittel 
1.6 Bruk av avløpsslam, kompost, biorest eller andre gjødselvarer basert på organisk avfall dekker 
min håndtering av gjødsel og avfall).  

g) Jeg sikrer fôrhygienen ved å holde det rent og ryddig, og holder fugler, mus og rotter borte fra 
fôret ved å alltid holde porten til fôrrommet lukket og har en avtale med skadedyrfirma som setter 
opp og kontrollerer musefeller. (Min KSL egenrevisjon, sjekkliste 6 Drøvtygger, punkt 6.3.9, og 
kapittel 6.10 Renhold og hygiene i fjøs, fôr- og lagerrom dekker dette punktet).   

h) Desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig i smitteslusa, merket "4" på plantegningen.  

i) Kun kjøretøy med nødvendig ærend får parkere ved mitt fjøs. Alle personer som skal inn i min 
besetning må gjennom smitteslusen og bruke besetningens fottøy eller skoovertrekk.  
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