År 2010 började Svensk Mjölk (numera Växa Sverige), inom ramen för FRISKKO-smittskydd,
tillsammans med myndigheterna och Svenska Djurhälsovården se på möjligheterna att skapa
ett mer generellt smittskydds- och hygienprogram som därmed skulle ersätta det
förebyggande salmonellaprogrammet.
Den 24 augusti 2015 öppnade Smittsäkrad besättning för anslutning av djurhållare med
nötkreatur. Smittsäkrad besättning är ett frivilligt förebyggande smittskyddsprogram som
ersätter det frivilliga Salmonellaprogrammet successivt under en övergångsperiod på två och
ett halvt år. Programmet regleras av plan och riktlinjer som är godkända enligt Statens
Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:17) om organiserad hälsokontroll av husdjur. Växa
Sverige är huvudman för programmet.
Målsättningen för Smittsäkrad besättning är att minska risken för smittspridning generellt
mellan och inom besättningar med nötkreatur, så att programmet bidrar till:
. en positiv utveckling avseende hälsa och välfärd hos svenska nötkreatur,
. en långsiktigt hållbar och lönsam svensk mjölk- och nötköttsproduktion,
. att producera säkra livsmedel med en minskad risk för spridning av smittämnen
mellan djur och människor,
. att motverka antibiotikaresistensutveckling, och
. att minska kostnaderna för samhället, branschen och djurhållare avseende
bekämpning av smittsamma djursjukdomar.
Programmets upplägg
Smittsäkrad besättning är uppbyggt i tre steg. Varje steg innehåller en eller flera aktiviteter
som krävs för att besättningen ska bli godkänd på respektive steg

Steg 1
Steg 1 aktiviteterna är webbaserade och kan utföras av djurhållaren själv via inloggning till
”Mina tjänster” på Växa Sveriges hemsida.

Steg 2
På steg 2 tillkommer ett kontroll- och rådgivningsbesök av veterinär som ska utföras med ett
visst intervall beroende på besättningsstorlek. Där går veterinären och djurhållaren bland
annat igenom eventuella kontakter med andra besättningar, gårdens flöden och körvägar,
förvaring av foder och ett antal hygienrutiner.
Steg 3
På steg 3 tillkommer en fördjupande kurs i smittskydd som hålls på gård och riktar sig mot
alla medarbetare på gården. Fokus ligger på internt smittskydd och på praktiska lösningar för
den aktuella gården.
Under 2015 genomfördes en rad aktiviteter, ett urval listas nedan.






Det utvecklades ett modernt IT-stöd för programmet som bl a ger status på
besättningens smittskyddsläge, livdjurhandel i besättningen i förhållande till Säker
livdjurshandel, samt genomförda kompetenshöjande insatser av djurhållaren.
Det informerades om programmet för en bred målgrupp, övergångsregler från
frivilliga salmonellaprogrammet beskrevs samt en omfattande marknadsföring av
programmet mot djurhållare med nötkreatur genomfördes. Kompetenshöjande
åtgärder för lantbrukare utvecklades och testades.
Utbildningspaket för veterinärer som kontrollpersonal i programmet utvecklades och
genomfördes i stor skala för programmet.

Programstarten var den 24 augusti 2015.
Antal anslutna
Den 2 december 2015 var redan 280 besättningar anslutna till programmet, varav 135
besättningar på steg 1 och 145 besättningar på steg 2.

