
    
 
 
 
 
SMITTEVERNPLAN FOR ………………………………………. 
 
A: Unghønene tas inn gjennom dør/ port merket … på plantegningen. 
 Ved avliving tas hønene ut via dør/ port merket …. på plantegningen. 
B: Ved kjøp av unghøner følger det en deklarasjon med hønene. Her gis det informasjon 

om historikken til unghønene, inklusiv tilvekst, dødelighet, gjennomførte 
vaksinasjoner og middstatus. 

C: Egg hentes en gang i uka. Det er egen inngang fra rampen og inn til kjølerommet. 
Tomemballasje som kommer med eggbilen blir av sjåføren plassert i kjølerommet. 
Sjåføren må ta på ekstra fottøy dersom han skal inn på pakkerommet. Normalt skal 
han ikke inn andre steder enn på kjølerommet. 

D: Mulig smitte fra egen og innleid arbeidskraft hindres ved alltid å benytte smittesluse. 
Her skiftes fottøy og overtrekkstøy (kjeledress). Hender vaskes og/ eller desinfiseres 
ved inngang til dyrerommet. Det praktiseres overholdelse av karantenetid etter 
utenlandsreiser. 

E: Det praktiseres samme rutiner for eksterne besøk. Eksterne besøk kvitterer i 
besøksprotokoll. 

F: Døde høner lagres i fryser (se avmerking på plantegning). Dersom fryseren fylles før 
endt innsett, rekvireres bil fra Norsk Protein, som kommer og tømmer beholdningen. 
Dersom fryseren ikke fylles før innsettets slutt, sendes disse kadavrene sammen med 
øvrige kadavre fra avliving av flokken. 

 Gjødsel lagres på gjødselplatting fram til ny vekstsesong. Gjødsla brukes til gjødsling 
av egne arealer. 

G: All kraftfôr kommer fra mølle hvor fôret er varmebehandlet. 
 Det brukes noe hel havre fra egen produksjon, denne lagres fri fra småfugler og 

gnagere. 
 Det benyttes noe egenprodusert høy. Ved høsting legges det vekt på å unngå å 

forurense med jord. Det benyttes aldri grovfôr fra arealer som har vært gjødslet med 
svinemøkk. 

 Redskap som benyttes i huset er rengjort. Vi har spesielt fokus på redskaper fra 
reparatører som elektriker mv som kan ha vært i flere hønsehus. 
Vanningssystem blir grundig rengjort og desinfisert mellom innsett. Det praktiseres 
spyling hver 3.måned.  

H: Desinfeksjonsmiddel som benyttes er …………………………………… 
 Dette lagres som vist på plantegning. 
I: Ulik trafikk i tilknytning til hønsehuset foregår som skissert i plantegningen. Ulike 

punkter for transport av egg, kraftfôr, gjødsel og dyr skal hindre at smitte dras inn til 
dyra og forhindre at smitte dras videre fra gården til andre husdyrhold.  

 
 
 
 


