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God stallhygien förebygger sjukdomar inom 
äggproduktionen. Rengöring på rätt sätt mellan 
omgångarna minskar risken för produktions- 
störningar i kommande hönsomgång.  
 
Syftet med den här skriften är att sprida goda 
råd om rengörings- och desinfektionsmetoder som 
främjar en god hönhälsa och hög produktivitet 
inom svensk äggproduktion.
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INlEdNING
God hygien är grunden för att förebygga sjukdomar i äggproduktionen.  Ett 
värphönsstall innehåller djur under en lång sammanhållande period och under 
produktionsperioden sker en successiv uppförökning av olika sorters bakterier 
och parasiter. Vissa av dessa bakterier/parasiter kan efter tillväxt orsaka kraftiga 
sjukdomssymtom hos hönsen. det gäller t.ex. sjukdomar som äggledar- och 
bukhinneinflammation. därför är det viktigt att avbryta uppförökningen genom 
en rätt utförd rengöring och desinfektion mellan omgångarna. 

daggamla kycklingar och unghöns är mycket mottagliga för infektioner när 
de anländer till ett nytt stall. Miljöombytet i komination med nya smittämnen, 
gör dem extra känsliga. därför är det nödvändigt med en rätt utförd rengöring  
innan de nya djuren sätts in.  

Om man i tidigare omgång haft problem med högt spolmasktryck, är det 
möjligt att skjuta fram tiden för den första spolmaskbehandlingen med hjälp av 
ordentlig rengöring och desinfektion innan de nya djuren sätts in. Ett minskat 
spolmasktryck minskar också risken för förekomst av spolmask i äggen, samt 
spridning av andra sjukdomar. 

Samma princip gäller kvalsterbekämpning. Kvalster gömmer sig i sprickor och 
skrymslen i väntan på att det ska komma nya höns i stallet. Noggrann rengöring 
och desinfektion bidrar till fördröjd kvalsterutvecklingen i nästa hönsgrupp.
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RENGöRING 
När det inte finns några djur i stallet är det möjlligt att göra en noggrann ren-
göring av samtliga utrymmen. det är viktigt att påbörja rengöringen så fort 
djuren lastas ut för att inte hamna i tidsnöd innan nästa omgång ska sättas in. 
Om det är ont om tid, personal eller man är osäker på hur man skall göra är det 
klokt att anlita en saneringsfirma.

En grundlig rengöring av ett utrymme består av tre moment; torrengöring, våt-
rengöring och desinfektion. Torr- och våtrengöringen är de viktigaste åtgärderna 
eftersom de tar bort huvuddelen av de  bakterier, virus och parasiter som kan 
orsaka sjukdom hos hönsen. Rengöring på rätt sätt är nödvändigt för att den 
efterföljande desinfektionen skall ge önskad effekt. Om rengöringen är slarvigt 
utförd kan bakterier, virus m.m. gömma sig i smutsen, och därmed bli oåtkom-
liga för desinfektionsmedlet som då blir verkningslöst.  

 
Torrengöring 
Så fort hönsen lämnat huset påbörjas torrengöringen för att avlägsna så mycket 
lös smuts som möjligt från lokalen, som en förberedelse inför den efterföljande 
tvätten. Undvik dock att ta ut eventuella utrustningsdetaljer som tillhör inred-
ningen från huset. Eftersträva att hålla all utrustning innanför väggarna.

Rutiner för torrrengöring 

Skrapa fram gödsel och strö från utrymmet under inredningen och från  1. 
andra svåråtkomliga platser.  

Kör utgödslingssystemet för att få bort så mycket gödselrester som  2. 
möjligt. 

Skruva loss detaljer i utrustningen som behövs för att komma åt att  3. 
rengöra ordentligt. All lös inredning och utrustning rengörs på plats eller  
tas ut ur djurutrymmet till lämplig plats för rengöring separat. Har du  
system för frigående höns, ska du ta ut löstagbara nätgolv och dylikt och  
rengöra dessa för sig. Målet är att komma åt alla skrymslen, för att få  
bort alla smuts. 

Gör ren utrustningen för utgödsling (skrapor, transportmattor, kulvertar), 4. 
värpreden, äggtransportband, utfodring (rör, kedjor, koppar) och ventilation 
(fläktar, trummor, kanaler). det är viktigt att inte glömma bort alla biutrym-
men i huset redan på detta stadium.  
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Efter grovrengöringen gör du nödvändiga reparationer. Trasig inredning 5. 
kastas eller repareras.  

Gör finrengöring så att det blir rent efter reparationerna. 6. 

 
reparaTion och skadedjurskonTroll
När huset tömts på gödsel och foder kommer mängden mat som finns tillgäng-
ligt för gnagare att minska drastiskt. de kommer då att leta efter mat genom att 
röra sig till omkringliggande byggnader. därför måste man intensifiera bekämp-

ningen mot gnagare när stallet står tomt. lägg 
ut beten på ställen som gnagarna passerar, t.ex. 
på äggband. Se även till att eventuella mus- och 
råtthål tätas. Täta alla hål i väggar, exempelvis 
vid rör-/kabelgenomföringar. detta kan man 
göra med fogskum. Täta även hål under portar 
där skraplister tenderar att bli uppslitna eller 
förstöras av gnagare. Kontrollera nät som sitter 
vid luftintag m.m. de skall vara hela så att fåglar 
hindras att komma in.
 
 VåTrengöring
 En noggrann våtrengöring är nödvändig för att    
 den efterföljande desinfektionen skall få effekt.    
 Mikroorganismer skyddas effektivt när de är  
 inbakade i gödsel och annan smuts, som därför 
måste lösas upp för en effektiv desinfektion. 
 
Våtrengöringen utförs med högtrycksspruta, 
men undvik för högt tryck eftersom du riskerar 
att stänka ner redan tvättade ytor, 75-120 bar är 
lagom. det är viktigare att ha ett stort vatten-
flöde än ett högt tryck. det finns olika typer av 
munstycken som är lämpliga för olika utrym-
men. Rundsprutande munstycke används t ex 
för  ventilationskanaler medan krökta mun-
stycken (Bild 1) kan användas för att nå svåråt-
komliga ställen. 

Använd gummiskrapa (Bild 2) eller vattensug 
och ta bort tvättvattnet med jämna mellanrum. 
När vatten samlas på golvet så riskerar man att 

1

2
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göra rena områden smutsiga igen genom att det 
stänker.  Använd inte vatten varmare än 65 gra-
der eftersom proteiner från träck och äggrester 
då koagulerar.  detta innebär att de fastnar på 
ytorna man tvättar och det blir svårare att få rent. 
 
rutiner för våtrengöring

Börja med att blötlägga detaljer i vatten 1. 
blandat med tvättmedel,  t.ex. redesmat-
tor med kraftigt intorkad smuts. lämpligt 
rengöringsmedel används för att lösa upp 
fett och proteiner.  

Blötlägg därefter hela inredningen med vat-2. 
ten blandat med tvättmedel. det löser upp 
smutsen och gör det lättare att tvätta bort 
den sedan. 

Yttertak tvättas om där ligger mycket damm från ventilationen 3. (Bild 3). detta 
görs i så fall före tvättning i stallet. Kontrollera takavvattningen så det inte 
blir stora pölar runt huset när du tvättar. 

Tvätta tak, väggar, inredning och till sist golvet. Använd en tillsats av tvätt-4. 
medel för att bryta den s.k. ”biofilmen” och för att lösa eventuellt fett som 
finns i smutsen.  Biofilm är bakterier och andra mikroorganismer som växer 
på ytan av inredningen. det är den som gör att det kan kännas halt och glatt 
på ytor som ser rena ut. Målet är att få nästintill 100 % fritt från smutsrester. 

Gå systematiskt från ena sidan till den andra så du inte skvätter ner delar 5. 
som redan är tvättade. Tvätta alltid uppifrån och ner. det kan vara lämpligt 
att vara två stycken som tvättar från var sin sida om inredningen. då kom-
mer man åt lättare och skvätter inte ner redan tvättade delar. 

Ta raster! När du blir trött gör du ett sämre jobb och råkar lättare ut för 6. 
olyckor. 
 
 
 
 
 

3
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Alla biutrymmen och hårdgjorda ytor utan-
för huset måste rengöras så att ingen smitta 
kommer in den vägen. 



BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG
Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft

RENGöRING AV HöNSSTAllAR på RÄTT SÄTT

9

RENGöRING AV OlIKA UTRYMMEN
det finns stora variationer i byggnader och inred-
ningar, och vissa ställen är svårare att göra rent 
än andra. därför är det viktigt att planera arbete 
noggrant och systematiskt gå igenom anlägg-
ningen för att hitta de kritiska punkterna.  
Håll dörrarna till äggrum och intilliggande  
lokaler stängda medan tvättning av djurutrym-
me pågår. 

inredda burar
Tvätta först fodertrågens alla delar och vinklar, 
även undersidan. Tvätta sedan burens tak följt 
av spillvattenkopparna i bakre delen av buren. 
fortsätt med burens sidor av plåt eller plast och 
avsluta med den bakre väggen och golvet. 
 
Detaljer som inte får glömmas bort:

fodertrågets baksida •	 (Bild 4) och gödsel-
deflektorns undersida (den plåt som sticker 
in bakåt/ nedåt från fodertrågets baksida i 
många burar). 

Spillvattenränna eller spillkoppar. •	 (Bild 5) 

de bakre hörnen av nätgolvet. •	

fästena mellan golv och sidoväggar.•	

Bursystemet har också en bärande konstruktion 
som ska tvättas. detta är svårt men nödvändigt. 
av den balk som stödjer gödselmattans kant är 
även den extra svår att gör ren.  du kan tvingas 
arbeta från olika vinklar, ibland underifrån och 
ibland från motstående burrad. 

Frigående sysTeM
lyft på locket till hörnen på foderkedjorna. •	
där samlas mycket smuts. (Bild 6) 

Efter avslutad tvätt, smörj upp och kör igång  •	
kedjorna så de inte rostar fast i foderrännan.

4

5

6
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Rengör borstarna till äggbanden. •	 (Bild 7) 
locken till lådorna måste öppnas för du ska 
kunna komma åt ordentligt.  
 
I lågbeläggningssystem behöver spalten lyftas 
och gödselskrapor och kulvert tvättas nog-
grannt. för spalt som inte går att lyfta bort skall 
tvättmunstycket hållas rakt ner för att spruta ner 
i spalten. Om man håller den snett framåt blir det 
inte ordentligt rent. 

den mittersta redesmattan måste ofta monteras 
bort för att det ska gå att komma åt i utrymmet 
under. (Bild 8) Redena ska tvättas i både uppfällt 
och nedfällt läge. det finns ofta en profil inne i  
redena som är vänd inåt. där samlas mycket 
smuts och kvalster. den kan vara svår att komma 
åt, men är viktig att inte glömma bort. Med ett 
böjt munstycke är det mycket lättare att komma 
åt. 

Äggband som går inne mellan redena kan vara 
svåra att komma åt. det är viktigt att även spola 
under själva bandet. Man kan sätta in en göd-
selskrapa under bandet för att komma åt bättre. 
Sedan för man den med sig längs hela bandet.  
 
Sittpinnar spolas igenom, eftersom t.ex. kvalster 
kan gömma sig där. (Bild 9)

Under tvättningen måste man köra gödselmat-
torna så att de inte tyngs ner av för mycket vat-
ten. de går lätt sönder om de glider åt sidan och 
förstörs genom att tryckas mot inredningen. 

Spola även inuti och under gödselmattorna. Un-
der skrapan som sitter vid gödselbandet bildas 
det ofta stora kakor av intorkad gödsel. (Bild 10) 
Speciellt på den som är närmast golvet eftersom 
den är svår att komma åt. Om man inte rengör 
den ordentligt så sprids smutsen med gödsel-

7

8

9

10
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bandet. Gödselbandet kommer också att dra snett och förstöras.

 
el

Blås rent med tryckluft och torka av med fuktig trasa. •	

Torka av lampkupor. •	

Täck (elsäkra) alla elektriska detaljer som bedöms kunna ta skada av tvätten. •	

VenTilaTion
Ventilationstrummor i taket bör tvättas uppifrån samt utifrån och in. Momentet 
skall göras i samband med att taket tvättas. Väggmonterade ventilatorer tvättas 
däremot inifrån och ut. I samband med rengöring kommer därför en stor mängd 
förorenat vatten att hamna på och närmast väggen på utsidan. förorenat vatten 
måste avlägsnas antingen mekaniskt eller automatiskt, om fallet på utsidan av 
stallbyggnaden medger detta. Om spillvatten tillåts ligga kvar finns stor risk att 
detta drar till sig fåglar då fluglarver kläcks i vattnet. 

rengöring aV uTrusTning
Skor, stövlar, borstar kasseras eller tvättas noga och desinficeras. •	

Enklast och mest effektivt är dock att köpa nytt!  •	

Kläder tvättas i 60 grader.•	

rengöring aV biareor 
de utrymmen som finns i stallet utanför djurut-
rymmet och packrummet glöms ofta bort när 
man skall göra rent. (Bild 11) Om inte dessa ut-
rymmen är rena ökar risken för att dra in smitta 
till hönsen. Rengöring av biareor görs efter av-
slutad tvättning i djurutrymmet. Håll dörrarna till 
äggrum och andra intilliggande lokaler stängda 
medan tvättning av djurutrymme pågår. 

Äggrum: •	 Äggkyl tvättas. Glöm inte att även 
spola av kajen utanför. 

11
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Packrum: •	 packmaskinen blåses med tryckluft och torkas av med trasa. Golv 
våtskuras.
Fodervågsrum:•	  Torrengörs med skrapa och dammsugare eller blåses rent 
med tryckluft.

rengöring aV Fodersilo
förvaringen av foder måste ske i silos som säkrar 
hygien och kvalitet. (Bild 12) Ett vanligt pro-
blem är att kondens i silon kan orsaka tillväxt av 
mögel som kan göra hönsen sjuka. därför ska 
silon inspekteras och vid behov rengöras mellan 
omgångarna.
 
kontroll av silo: 

Titta i toppen av behållaren om det finns  •	
 lager av foderdamm eller om det hänger  
 ridåer av foderdamm och mögel. 

Anpassa foderbeställningarna så att  •	
       behållarna är tomma vid utslaktning. 

öppna röret i nedre delen av behållaren. Töm ur foderrester. öppna upp så •	
att skruven blir åtkomlig. 

öppna behållaren så att toppens insida blir åtkomlig. Sopa/skrapa ner all •	
foderrester mot botten där de kan tas ut via röret. 
 
om silon behöver rengöras: 
Sopa ner foderrester från toppen. Tvätta vid behov uppifrån och ner. Rengör •	
skruvenheten samt inmatningen från skruvenheten t.o.m. rörens ingång i 
stallen.

 

UppTORKNING
det är viktigt att utrymmena får torka upp ordentligt innan man desinfekterar. 
Annars kommer desinfektionsmedlet att spädas ut så att det inte får önskad 
verkan. Tillskottsvärme ska användas om tiden för upptorkning är knapp eller 
om torkningen fördröjs av låg utomhustemperatur.
 

12
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dESINfEKTION
desinfektion innebär att genom olika metoder minska antalet mikroorganis-
mer till en sådan låg nivå att infektion inte uppstår hos mottagliga djur. desin-
fektionsmedel säljs under många olika produktnamn, men särskiljs efter den 
verksamma substansen, som ger den önskade effekten.  desinfektionsmedel kan 
fungera som Baktericider (medel mot bakterier), Virucider (medel mot virus) och 
i vissa fall som fungicider (medel mot svamp).  

En del verksamma substanser i desinfektionsmedel har en bred effekt och 
oskadliggör både bakterier, virus och svamp. I bilagan till denna skrift finns 
information om olika grupper av verksamma substanser som ingår i desinfek-
tionsmedel. I en desinfektion ingår två moment; spruta desinfektionsmedel på 
alla ytor samt sprida desinfektionsmedel i stallutrymmet, som en våt eller torr/
varm dimma.
 
spruTning 
desinfektionsvätskan sprutas ut antingen med en vanlig handburen eller med 
en motordriven spruta. Använd lågt tryck för att belägga samtliga ytor med  
desinfektionsmedel och se till att vätskan sprutas in i svåråtkomliga ställen.
 
diMning 
desinfektionsvätskan våtdimmas ut med hjälp av ett specialaggregat eller med 
hjälp av högtrycksutrustningen för att sprida en dimma av desinfektionsmedel 
i stallen. detta utförs för att täcka de ytor som man missat under sprutnings-
momentet.
 
Foggning
desinfektionsvätskan torrdimmas och ger då en ”torr rök” som håller sig svävan-
de under ett antal timmar och som kan tränga in i skrymslen och vrår. foggning 
används i huvudsak när en allvarligare smitta konstaterats och utförs av  
saneringsföretag.

säkerheTsuTrusTning Vid desinFekTion
Under rengöringsarbetet utsätter du dig för kringflygande organiskt damm, 
kemikalier m.m. Vid all hantering av desinfektionsmedel ska skyddsutrustning 
bäras. 
 
En absolut lägsta nivå bör vara:

Overall som enbart används vid hantering av kemiska medel. det kan vara •	
av textiltyp eller ännu bättre, av engångsmodell. 

Skyddshandskar avsedda för hantering av kemiska preparat.  •	
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Andningsskydd av typen ”halvmask” med filter som skyddar mot ”droppar” •	
men även mot kemiska medel i gasform. filterna bör bytas då skydds- 
kapaciteten har minskat. detta varierar mellan olika fabrikat. följ säljarens 
anvisningar. Om man använder medel som luktar, tex BayMite®, skall filter 
bytas så fort du kan känna lukten. 

ögonskydd som kompletterar halvmasken. det finns skyddsglasögon som •	
tillåter att vanliga glasögon bärs under. 

då desinfektionsmedel i pulverform hanteras bör man använda ett and-•	
ningsskydd i pappersform för att undvika att andas in partiklar, samt  
skyddshandskar.  
 

desinFekTion aV djuruTryMMe
Välj desinfektionsmedel efter det behov som föreligger. Har det funnits problem 
med en specifik sjukdom i tidigare omgång, välja ett desinfektionsmedel med 
verksam substans mot just den mikroorganism som orsakar sjukdomen. 

Man bör byta desinfektionsmedel mellan olika omgångar, för att undvika risken 
för utveckling av resistens hos mikroorganismerna.  det finns en mängd olika 
preparat på marknaden. Välj desinfektionsmedel med utgångspunkt från vilken 
verksam substans som den innehåller. Här kan man behöva rådfråga de firmor 
som utför desinfektion.

för att undvika skador på inredning är det viktigt att noggrant läsa de säkerhets-
datablad som skall medfölja varje leverans av desinfektionsmedel. Vissa ämnen 
är t.ex. korrosiva och kan orsaka rostangrepp på metallinredning.

Blanda till i en behållare eller ställ in doseringen på den mängd medel som krävs 
för de uppskattade ytorna som skall beläggas med desinfektionsmedel. det är 
svårt att exakt beräkna åtgången, men ta som tumregel att räkna ”frikostigt” 
och att hellre överdosera än att underdosera. följ de anvisningar som finns på 
förpackningar eller på de säkerhetsdatablad som alltid ska följa med en leverans 
av desinfektionsmedel.

rutiner för desinfektion av djurutrymme 

Spruta ut desinfektionsmedel under lågt tryck på alla ytor. Var noga  •	
 med att få in medel i skrymslen och vrår. Använd antingen ett fast vägg- 
 monterat dyssystem eller annan tvättutrustning. 
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”Spraya” därefter samma desinfektionsmedel som tidigare sprutats ut.  •	
 Här kan även det eventuella väggfasta systemet användas. Även ett   
 högtrycksaggregat som arbetar med högt tryck kan utnyttjas.   
 Syftet med detta moment är att låta aerosolen/sprayen täcka all de ytor  
 som man eventuellt har missat under sprutningen.

låt utrymmet vara tillslutet under 12 timmar av säkerhetsskäl. Om man  •	
 måste gå in i utrymmet under denna tid ska andningsvägarna skyddas.  

Vädra ut eventuell kvarvarande lukt och torka ur lokalerna. •	

desinFekTion aV VaTTensysTeM 
Även dricksvattensystemet kräver en rengöring och desinfektion. Bra vatten- 
kvalitet är en viktig förutsättning för en lyckad produktion. Bra kvalitet på  
vatten som kommer till stallen, betyder inte att vattnet som når djuren via  
lednings- och nippelsystemet håller samma höga kvalitet. Alger och annan  
påväxt inne i vattenledningar bildas snabbt och ger upphov till biofilm, med 
snabb uppförökning av bakterier, som exempelvis E. Coli, som kan ge  
äggledar- och bukhinneinflammationer och diarré. 
 
rutiner för desinfektion av vattensystem 

Spola först igenom vattensystemet. •	

Tillsätt ett desinfektionsmedel avsett för vattenrening via doseraren till sys-•	
temet. de desinfektionsmedel som rekommenderas löser även den belägg-
ning som snabbt bildas i rörledningar/slangar. Om det finns beläggning av 
kalk i vattensystemen väljs annat desinfektionsmedel. Här måste man dock 
beakta risken för skador på metaller om man låter verkningstiden bli för 
lång. 

för att desinfektionsmedlet ska verka ända ut i nipplarna måste man trycka •	
på dem så att medlet sprutas ut.  

för att se om desinfektionsmedlet har kommit ut hela vägen kan man •	
tillsätta speciella färgtabletter som färgar vattnet. När färgen når ut till sista 
delen i systemet vet man att desinfektionsmedlet finns där det ska. 

låt verka minst 4-5 timmar. Ofta kan man låta det vara kvar medan man •	
tvättar stallet. 
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Skölj systemet med rent vatten. Tryck på nipplarna så att rent vatten sköljer •	
bort resterna även här.
Se till att inte desinfektionsmedelsrester står kvar i vattenkoppar.•	

desinFekTion aV FodersysTeM
 
rutiner för desinfektion av fodersystem 

desinficera behållaren och inmatningen genom att spruta/våtdimma samt-•	
liga ytor och detaljer. 

Torka behållaren och övriga detaljer. Antingen genom självtorkning eller •	
med hjälp av torkaggregat. 

återställ behållare och övrig utrustning. Titta efter så det inte är någon fukt •	
kvar innan nytt foder läggs in. det är viktigt att behållaren är helt torr, så 
att nytt mögel inte bildas. Speciellt vintertid kan det vara nödvändigt att 
använda tillskottsvärme. 

desinFekTion MoT spolMask
När spolmasksmitta konstaterats är det extra viktigt med mycket noggrann 
rengöring av djurutrymmet, alla redskap m.m. innan nya djur sätts in. Spolma-
skägg är mycket små och tål de flesta desinfektionsmedel. En liten gödselflaga 
kan innehålla tusentals spolmaskägg. de desinfektionsmedel som är effektiva 
mot spolmaskägg är dessvärre korrosiva och därför inte lämpliga att använda 
på inredningen. de fungerar däremot bra att desinfektera golv och väggar samt 
redskap med. Ett annat sätt att döda spolmaskäggen är att bränna med gasol.
 

bekäMpning Vid kValsTerangrepp
Om man har problem med kvalster bör man sätta in bekämpningsåtgärder. Un-
der pågående produktion kan kiselpulver eller läkemedlet BayMite® användas. 
den viktigaste, förebyggande åtgärden är rengöring som utförts på rätt sätt. 
det är lämpligt att kvalsterbehandla med läkemedlet BayMite® när man ändå 
rengör hela utrymmet. En behandling består av två sprayningar med en veckas 
mellanrum på alla ytor där kvalster kan förekomma. Behandlingen ska alltså 
upprepas efter 7 dagar, vilket beror på att man då kommer åt de nykläckta 
kvalsterna. det är viktigt att temperaturen i stallet är över 18ºC under perioden 
mellan behandlingarna.  Annars kläcks inte äggen och den andra sprayningen är 
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verkningslös. det innebär att tillskottsvärme behövs vintertid om anläggningen 
står tom. 

För att nå ett optimalt resultat med BayMite® ska man tänka på följande: 

Alla stallar på anläggningen ska behandlas samtidigt för att förhindra att •	
kvalster sprids mellan djurutrymmena. 

det är mycket viktigt att städa stallet före sprayningen. Ju mer organiskt  •	
material det finns i djurutrymmet desto svårare är det att träffa kvalsterna 
med vätskan. därför måste man damsuga och göra så rent som möjlig.  
Resultatet är direkt beroende av hur noggrann man är med städningen. 

Alla ytor i djurutrymmet skall vara genomdränkta med BayMite®. Eftersom •	
BayMite® är verksamt vid direktkontakt är det viktigt att även sprickor och 
hål skall vara indränkta för att få maximal effekt. 

Behandlingen skall helst göras innan mängden kvalster blivit för stor. därför •	
rekommenderas att man sätter upp kvalsterfällor för att kunna följa hur 
mängden kvalster ökar. 

 
Även om BayMite® har en mycket låg toxicitet(giftighet) för däggdjur är det vik-
tigt att följa de rekommendationer om arbetsskydd som Bayer ger. det innebär 
bl.a. att helt tät skyddsklädsel och andningsmask som täcker hela ansiktet skall 
användas. 

 

TOMHållNING
Efter slutförd desinfektion är det mycket viktigt att stallet får stå tomt innan nya 
höns sätts in. Vetenskapliga studier visar att längden på tomhållningstiden på-
verka mängden bakterier i stallet, exempelvis E. coli. Ju längre tomhållningstid, 
desto mindre kvarvarande bakterier. Ur smittskyddssynpunkt rekommenderas 
därför en tomhållningstid på minst 7 dagar, innan nya höns sätts in. Vintertid 
är det ofta nödvändigt med tillskottsvärme för att stallet ska hinna torka upp 
ordentligt inom den rekommenderade tomhållningstiden.

Tomhållningstiden bör också användas för att provköra utrustningen. Testa 
fläktar, larm, utgödsling, vatten- och foderanordningar och äggband vid flera 
tillfällen innan unghönsen kommer, så har du tid att åtgärda eventuella fel. 
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Ju längre tomhållningstid, desto mindre 
kvarvarande bakterier. En tomhållningstid 
på minst 7 dagar rekommenderas.
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NåGRA GOdA Råd I KORTHET
det finns inga genvägar till en rätt utförd rengöring av hönshuset mellan om-
gångarna. Varje skrymsle måste rengöras och det räcker inte med torrengöring. 
Att desinficera ovanpå smutsen är helt meningslöst.  Efter ordentlig rengöring 
och desinfektion är det viktigt att stallet får stå tomt och torka, ju längre tid  
desto bättre. Ta god tid på dig för städning och reparationer, innan nästa  
hönsgrupp kommer.   
 
•	 Slarva	inte	med	torrengöringen.	Om	det	finns	mycket	smuts	kvar	efter	 
 torrengöringen, kommer den efterföljande tvättningen att blötlägga  
 smutsen. detta ger en bra grogrund för tillväxt av bakterier och  
 parasiter.

•	 Hoppa	inte	över	våtrengöringen	på	vintern.	Effektiv	rengöring	och	 
 desinfektion ska alltid ingå i en omgångsrengöring, oavsett utomhus- 
 temperatur. Tillskottsvärme krävs på vintern för att stallet ska hinna   
 torka upp ordentligt innan de nya hönsen sätts in.

•	 Töm	fodersystemet	innan	våtrengöringen.	Risken	är	annars	att	fukt		 	
 tränger in i fodret och orsakar tillväxt av mögel och bakterier. 

•	 Glöm	inte	rengöring	av	fodersilon.		Det	är	inte	ovanligt	att	fodersilos		 	
 rengörs alltför sällan, vilket ofta leder till problem med mögeltillväxt.

•	 Snåla	inte	på	tomhållningstiden.	Påbörja	rengöringen	så	fort	djuren		 	
 lämnat stallet. Avsätt tid för att hinna med både effektiv rengöring och  
 rekommenderad tomhållningstid. 

•	 Tänk	på	att	rengöra	områdena	utanför	stallet.	Det	är	viktigt	att	in-	och		
 utlastningsplattorna blir ordentligt rengjorda. Annars riskerar man att  
 föra in ny smuts i det rengjorda stallet.

•	 Glöm	inte	bort	redskap,	tofflor	och	kläder	som	används	i	stallet.		Dessa		
 måste rengöras och desinfekteras ordentligt om man inte köper nytt

•	 Rengör	vattenledningen	noggrant.	Där	växer	ofta	bakterier	som	 
 sprids till hönan varje gång den dricker. det är viktigt att komma ihåg  
 att spola igenom vattenledningarna och desinfektera dem. 
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RUTINER SOM föREBYGGER SMITTOR
Rätt utförd rengöring mellan omgångarna är viktig. Bra rengöringsrutiner under 
pågående produktionsomgång hjälper till att motverka uppförökningen av 
bakterier, parasiter och inälvsmask.

 
Varje dag
•	 Inspektera	redena	så	att	där	inte	ligger	några		
 döda höns. dessa kan fastna och puttas inte  
 alltid ut av utkastaren. döda höns är en allvar- 
 lig smittkälla.

Torka upp äggrester och annan smuts i pack- •	
 rummet. (Bild 13) 

•	 Rengör	borstarna	till	äggbandet.	Genom	att	 
 hålla borstarna rena motverkas pålagring av  
 smuts och bakterier, vilket i sin tur minskar   
 andelen smutsägg.  

•	 Sopa	alla	servicegångar.
 

 
Varje Vecka
Siloplattor ska kontrolleras efter varje foder-
leverans. (Bild 14) Eventuellt foderspill ska tas om 
hand och göras oåtkomligt för skadedjur. det 
räcker inte att sopa ner foderspillet i gruset  
utanför plattan, eftersom gnagare och fåglar  
hittar det lika bra där som på plattan. 
 

Ordning och reda i utemiljön förhindra att gnagare och fåglar dras till anlägg-
ningen. Se till att frizonen på 2 meter hålls ren från bråte och är fri från växt-
lighet. frizonen får inte används som upplagringsplats för bråte eller annan 
upplagring som kan ge skydd och boplatser till gnagare. 

•	 Städa	av	packrummet	ordentligt	genom	att	sopa	och	våttorka	golvet. 

•	 Sopa	alla	gångar	i	djurutrymmet. 
 

13

14
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•	 Kontrollera	och	rengör	redena.	Var	noga	med	ta	bort	gödselrester.	 
 Hårt nedsmutsade redesmattor ska rengöras ordentligt eller vid behov  
 bytas ut. 

•	 Sopa	fodervågrummet 

•	 Kontrollera	siloplattorna. 

•	 Rensa	vid	behov	frizonen	från	bråte.

Varje Månad
Kontrollera att betesstationerna runt huset inte 
är tomma på råttgift. (Bild 15) En revidering av 
bekämpningsprogrammet (antal fällor och in-
spektioner) bör göras om betesstationerna hinner 
tömmas mellan påfyllningsomgångarna.  

Kondensbildning i silon är ett vanligt problem, 
som lätt leder till tillväxt av mögel. därför ska du 
regelbundet inspektera silobehållarna. 

Effektiv bekämpning av det röda hönskvalstret krä-
ver att du regelbundet kontrollerar förekomsten. 
Sätt ut kvalsterfällor av wellpapp jämnt spridda 
över stallet. låt fällorna sitt upp i 48 timmar och 
kontrollera sedan hur mycket kvalster det finns.   
 
Regelbunden kontroll varje månad gör det möjligt 
att behandla i rätt tid. Om man väntar till dess att man ser blodfläckar på äggen, 
kommer hönorna redan att vara så angripna att det påverkar produktionen. 

•	 Kontrollera	betsstationer. 

•	 Inspektera	silobehållare. 

•	 Läs	av	kvalsterfällorna.

15
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Omdu har ont om tid, personal eller om du 
är osäker på hur du ska göra, är det klokt att 
anlita en saneringsfirma. 
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