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Politikken tager afsæt i retningslinjer fra Dansk Agroindustri (DAI), der er udarbejdet
i samarbejde med SAMSON AGRO. Politikken opdateres løbende.
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Det er vigtigt for SAMSON GROUP at have en integreret og
dokumenteret procedure til sikring imod viderebringelse af
ondartede smitsomme husdyrsygdomme.
Nærværende folder beskriver SAMSON GROUPs biosecurity
politik. Politikken tager udgangspunkt i retningslinjer fra
Dansk Agroindustri (DAI), der er udarbejdet i samarbejde
med SAMSON AGRO. Anvisningerne er rettet imod såvel
virksomheder og medarbejdere i SAMSON GROUP som
mod relevante samarbejdspartnere, kunder og slutbrugere.
SAMSON GROUP BIOSECURITY beskriver kort de generelle
regler, der som minimum skal overholdes. Hvis landmanden/
maskinstationen eller de nationale myndigheder har
vedtaget strengere krav, skal sådanne krav tillige opfyldes.
I tvivlstilfælde vil markedsdirektøren for SAMSON GROUP
foretage en konkret risikovurdering og træffe de fornødne
foranstaltninger.

BIOSECURITY
Retningslinjer
Retningslinjerne relaterer sig til ondartede smitsomme
husdyrsygdomme ved kvæg, svin og fjerkræ. I dagligdagen
kan eksempler herpå være afrikansk svinepest, klassisk
svinepest, mund og klovsyge, fjerkræinfluenza etc.
Generelt kan ansatte i SAMSON GROUP samt nogle
af virksomhedens samarbejdspartnere, herunder
transportvirksomheder og servicekonsulenter, komme i
ganske nær kontakt med udenlandske klovbærende dyr eller
med gødningsrester fra dyrene. Eksempelvis ved færdsel på
selve landbrugsejendommen i forbindelse med aflæsning
af materiel eller ved reparation af maskiner og udstyr, der er
taget i brug. Der vil også kunne være kontakt til vildtfaunaen
(vildsvin), da landbrugsmaskinerne kører på markerne.

ASF - afrikansk svinepest
Retningslinjerne tager udgangspunkt i ASF ( Afrikansk
Svinepest), som er meget aktuel i hele svinesektoren i alle
lande for øjeblikket, både i og uden for Europa. Håndteringen
af omtalte sygdomme er bestemt af national lovgivning i de
forskellige lande og desuden i EU ved EU lovgivning. Blot et
enkelt udbrud af ASF i et land kan medføre store tab for hele
landets landbrugssektor, så det er overordentligt vigtigt at love,
regler og retningslinjer på området følges.

Lars Henriksen
Adm. Direktør, SAMSON GROUP
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Det er meget vanskeligt at fastlægge retningslinjer som dækker
alle tilfælde. Derfor er det altid vigtigt, at bruge sin sunde fornuft
og være opmærksom på den risiko, man selv udgør. Langt
den største årsag til spredning af sygdommen er lemfældig
omgang med madrester, som vilde dyr herunder vildsvin spiser.
Virus kan overleve i lang tid i madresterne, og derfor er det de
vilde dyr, der som oftest spreder sygdommen.
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VÆR OPMÆRKSOM PÅ RISIKOZONER I
IND- OG UDLAND
Såfremt man færdes på landbrug eller kan komme i kontakt med
klovbærende dyr, bør man holde sig bekendt med risici og restriktioner
forbundet med husdyrsygdomme. Kortet til højre er udarbejdet under
ordningen Dansk Transport Standard og viser ASF smitteudbredelse og
risikozoner i Europa. Risikoområder kan løbende ændre sig - hold dig
derfor opdateret ved hjælp af oplysninger fra Dansk Transportstandard
eller kig ind på hjemmesiden dts.svineproduktion.dk, hvor du også finder
udspecificerede kort for de enkelte lande og zoner. For at minimere risikoen
for viderebringelse af husdyrsmitte, er det altid vigtigt at være opmærksom
på hygiegne- og karantænetiltag, der eventuel bør tages før/efter besøg på
et landbrug og særligt, hvis det drejer sig om landbrug i udlandet eller i et
område med smitteudbrud.

SÆRLIGE OVERVÅGNINGSOMRÅDER 3 OG 10 KM ZONER
Er der konstateret et udbrud af ondartet smitsom sygdom hos en
besætning, vil der, via lokale myndigheder og i henhold til EU lovgivning,
blive defineret særlige regler gældende i en såkaldt beskyttelses- og
overvågningszone på hhv. 3 km og 10 km omkring den pågældende bedrift.
Kontakt derfor altid den lokale veterinærmyndighed for at gøre dig bekendt
med særlige forholdsregler inden eventuel kontakt til sådanne zoner. Som
hovedregel bør man dog aldrig bevæge sig ind i disse zoner.
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Kilde: Dansk Transportstandard,
opdateret 24. januar 2020. ASF
Risikoområder (grønne områder:
ingen smitte konstateret);
højrisikoområder (røde områder:
under mistanke /grænser op til sort
område); højrisikoområder under
forhøjet beredskab (sorte områder:
udbrud er konstateret). For opdateret
kort se dts.svineproduktion.dk.

2
FÆRDSEL PÅ SAMSON GROUP FACILITETER

1

Ved indkørslen til SAMSON GROUPs fabrikker er der opsat skilte, der
henleder opmærksomheden på risikoen for spredning af svinepest.
Endvidere er der opstillet skraldespande som lastbilchauffører og
andre besøgende skal anvende til eventuelt affald.

2

Alle medarbejdere bør generelt være opmærksomme på eventuelle
smittefarer, når de har været på rejse i et udland eller område med
smitteudbredelse, herunder retningslinjer i relation til figuren nedenfor.
Ligeledes skal SAMSON GROUP medarbejdere gøre sig bekendte med indholdet
i nærværende biosecurity politik. For medarbejdere, der dyrker jagt i fritiden, er det
endvidere vigtigt at orientere sig om de særlige regler, der gælder for jægere.

3

For transportører, der udfører speditionsopgaver for en virksomhed i
SAMSON GROUP, forventes det, at alle retningslinjer og restriktioner
om desinficering og karantænetider overholdes, såfremt en lastvogn
eksempelvis tidligere har været i kontakt med landbrug eller husdyr i
udlandet eller i et område med smitteudbrud. Generelt forventes det
altid, at produkter lastes på en ren lastbil. Der henvises til retningslinjer
fra Dansk Agroindustri og Dansk Transportstandard eller tilsvarende
ordning i eget land samt anvisninger for transportører i denne folder.

4

I de tilfælde hvor kunden selv ønsker at afhente en maskine direkte fra
fabrikken med traktor, er det vigtigt, at traktoren ikke kommer fra et
område med smitteudbrud. Traktorer, der er i brug i udlandet eller i et
område med smitte, må ikke køre ind på en SAMSON GROUP matrikel.
Se også retningslinjer for transportører.

LEVERING AF PRODUKTER FRA SAMSON
GROUP FABRIKKER

Medbring ikke
(animalske)
fødevarer fra
udlandet

Karantæne regler hvis
du skal ud på et
landbrug
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Vask af fodtøj
og tøj i al
almindelighed

Undgå kontakt til
klovbærende dyr
i udlandet

I de fleste tilfælde foregår levering af SAMSON GROUPs produkter til
virksomhedens forhandlere, hvortil varen som regel kan leveres uden særlige
restriktioner. I situationer, hvor varen leveres direkte til slutbrugeren eksempelvis et landbrug eller en maskinstation - skelnes der grundlæggende
imellem levering af færdige maskiner ved hjælp af specialkøretøjer og levering
af udstyr eller andre produkter ved hjælp af almindelig speditionskørsel. (Se
anvisninger side 10 og 11).
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LEVERING AF MASKINER VIA
SPECIALKØRETØJER

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR
TRANSPORTØRER

Transport og levering af færdige maskiner fra SAMSON GROUP fabrikker
foregår ved hjælp af specialkøretøjer, der bestilles til kørsel direkte fra
fabrikken til slutdestinationen. Transporten foregår således uden omladning
via distributionscentre eller samkørsel med andre varer. Det betyder, at
fabrikken direkte kan anvise og kontrollere leveringsstedet, som afstemmes
med den pågældende transportør. I de fleste tilfælde foregår levering af
SAMSON GROUPs produkter til virksomhedens forhandlere, hvortil varen som
regel kan leveres uden særlige restriktioner. I de situationer, hvor produktet skal
leveres direkte til (eller hentes fra) et landbrug eller en maskinstation i udlandet
eller i et område med smitteudbrud, vil transportøren altid blive bedt om at
benytte en omlæsningsplads min. 500 m. væk fra den pågældende ejendom.
Omlæsningspladsen skal være indrettet med fast underlag, fx. asfalt eller
beton.

Nedenstående generelle retningslinjer for transportører er en opsummering baseret på
anvisninger fra Dansk Agroindustri (DAI):

Flytning af nye (ikke ibrugtaget) maskiner imellem forhandlere anses for
almindelig transport uden særlige restriktioner.

LEVERING AF PRODUKTER VIA
ALMINDELIG SPEDITIONSKØRSEL
Ved levering af udstyr, reservedele eller andre varer, hvor transporten foregår med
almindelige speditionslastbiler, ligger kontrollen over/ansvaret for transport- og
leveringsforhold, herunder logistik og omladning via distributionscentre, hos den
enkelte speditionsvirksomhed. Her opfordrer SAMSON GROUP derfor transportøren
til at være opmærksom på lovgivning på området samt retningslinjer fra Dansk
Agroindustri (DAI) og Dansk Transportstandard. Se også anvisninger for transportører
opsummeret i denne folder.
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Leveres der materiale til et landbrug i udlandet, bør det tilstræbes, at aflæsning foregår
på en omlæsningsplads med fast grund mindst 500 m. væk fra den pågældende
ejendom. Kan det ikke lade sig gøre, gælder følgende:
•
•
•

Lastbiler, der har været i kontakt med udenlandsk landbrug, vaskes om muligt første
gang inden pågældende aflæsningsland forlades.
Ved ankomst igen til indlandet skal lastbilen altid vaskes og desinficeres ved en
godkendt vaskeplads umiddelbart efter indrejse. Kvittering fra vaskepladsen fordres.
Vask/desinfektion indbefatter vask af dørtrin, hjul, skærmkasser, tilgængelig
undervogn samt selve ladet på blokvognen med efterfølgende desinfektion. Efter
gennemført vask og desinfektion udstedes certifikat med dato og tidspunkt.

Leveres der materiale til et landbrug i et område med smitte i ind- eller udland, bør
transportøren altid sikre sig, at aflæsning foregår på en omlæsningsplads med fast
grund mindst 500 m. væk fra den pågældende ejendom. Kan dette ikke lade sig
gøre, skal lastbilen efterfølgende vaskes og desinficeres i hht. ovennævnte kriterier.
Herudover gælder nedenstående karantænetider (se kort over riskoområder side 7).
Karantænetiden er fra vaskecertifikates udstedelsestidspunkt. Vær også opmærksom
på regler for særlige overvågningsområder (se side 6).

SORT OMRÅDE:

RØDT OMRÅDE:

GRØNT OMRÅDE I
UDLAND:

Først transport til
landbrug efter 7
døgn

Først transport til
landbrug efter 48
timer

Først transport til
landbrug efter 48
timer
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RETURVARER FRA UDLANDET
Varer, der har været i drift, tages som udgangspunkt ikke tilbage til fabrikken.
Dette gælder såvel enkeltdele som hele maskiner. I situationer, hvor der er tale
om service-, reklamations- eller garantisager, vil sagen blive behandlet i det
land eller område, hvor enheden befinder sig, eventuelt med bistand fra lokal
eller udrejsende servicetekniker.
Såfremt det er nødvendigt at returnere enkelte dele til fabrikken, vil det
kræve, at enheden før afsendelse kan rengøres komplet og efterfølgende
desinficeres med egnet middel (godkendt i hht. Dansk Transportstandard
eller tilsvarende ordning i modtagelandet). Enheden skal desuden pakkes
forsvarligt og gennemgå samme procedure i modtagelandet efterfulgt af 7
dages karantæne inden, der kan arbejdes med den på fabrikken.

SERVICEBILER, PRIVATBILER OG
VÆRKTØJ

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG
SERVICEMEDARBEJDERE
Medarbejdere i SAMSON GROUP med eksterne funktioner, eksempelvis
distriktsledere, salgskonsulenter og serviceteknikere, bør ved opgaver på
landbrug aldrig bevæge sig ud i stalde eller komme i tæt kontakt med
ejendommens husdyr. Ved færdsel på et landbrug med ikke fast underlag
eller på områder med gødnings-/foderrester skal der altid benyttes ekstra
fodtøj. Fodtøjet rengøres omhyggeligt før ejendommen forlades.
Bliver opgaven udført på et landbrug eller en maskinstation i udlandet, eller
har man krydset en risikozone, er der altid en karantæneperiode på min.
48 timer før et andet landbrug besøges. Endvidere bør der kun anvendes
arbejdstøj og arbejdsfodtøj, som bliver i det pågældende land/område.
Kan dette ikke lade sig gøre gælder følgende:
•

Tøj og fodtøj, der har været i kontakt med smittefarligt materiale,
vaskes ved min. 60 grader med enzymholdigt vaskemiddel før
hjemrejse og lægges i plastposer.

Servicebiler bør kun operere i ét land. Serviceopgaver i udlandet skal udføres
af serviceteknikere i det pågældende land eventuelt bistået af personale, der
udrejser fra fabrikken i privatbil eller pr. fly.

•

Ved udrejse for SAMSON GROUP i privatbil til et landbrug skal man undgå
at køre/parkere på underlag med gødnings- eller foderrester. Udføres
opgaven i et andet land eller har man krydset en risikozone, skal bil og dæk
efterfølgende vaskes grundigt i vaskehal. Endvidere gælder der 48 timers
karantæne før bilen må komme til et andet landbrug.

Efter ankomst til hjemlandet skal tøj/fodtøj vaskes på lignede vis
og herefter lægges i blød i et egnet desinfektionsmiddel, fx. virkons.
Medarbejdere kan altid rekvirere egnede desinfektionsmidler fra en
SAMSON GROUP fabrik.

•

Alternativt kan tøjet koges eller vaskes ved min. 70 grader i mindst 30
minutter.

Skal brugt værktøj retur til fabrikken gælder samme regler som ved returvarer se ovenfor. Opvarmning af rent værktøj til 70 grader i min. 30 minutter kan også
benyttes. Dette gælder også luftværktøj, men alle overflader skal kunne opvarmes.
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Generelt skal medarbejderen altid være opmærksom på særlige forbehold
i forbindelse med risikozoner i både ind- og udland (se s. 4-6). Servicebesøg
på et landbrug med smitteudbrud må ikke finde sted.

SAMSON GROUP BIOSECURITY | 13

MASKINDEMONSTRATIONER
OG -TEST
I forbindelse med maskindemonstrationer og maskintest har
SAMSON GROUP anlagt følgende forsigtighedsprincipper:
•

Ved maskindemonstrationer eller -test på et landbrug eller
en maskinstation, skal maskinen altid rengøres såvel før som
efter demonstrationen. Herudover skal medarbejderen være
opmærksom på individuelle forholdsregler eller hygiejne
foranstaltninger, som eventuelt påkræves det pågældende sted.
(Se også afsnittet gode råd og forpligtelser for landmanden/
maskinstationen s. 16).

•

Demo- eller testmaskiner flyttes som udgangspunkt aldrig
imellem lande eller smittezoner. Ved anvendelse af en brugt
maskine til demonstration i udlandet, eller såfremt en
maskine krydser en landegrænse efter at have været anvendt
til demonstration, er det et krav, at maskinen først vaskes,
desinficeres og efterfølgende veterinærgodkendes. Til det
formål skal der udfyldes en særlig formular, der ved indsendelse
til den lokale myndighed, udløser et veterinærbesøg med
henblik på udstedelse af et veterinærcertifikat. Samme regel
gælder, hvis maskinen flyttes efter at have været anvendt i en
zone med smitte. Endvidere gælder der karantæneperioder før
maskinen må komme til et andet landbrug (48 timer, såfremt
maskinen kommer fra udenlandsk grønt område og 7 dage, hvis
den kommer fra et sort).

•

Generelt er det vigtigt at være opmærksom på restriktioner,
som bør tages i forbindelse med aktivitet i særlige risikoområder
i såvel ind- som udland (se side 4-6).

•

En maskine må ikke udlånes eller anvendes til demonstration på
en ejendom, hvor der er kendskab til smitteudbrud.
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UDSTILLINGSMASKINER
Til præsentation af SAMSON GROUP produkter på indendørs
eller udendørs udstillinger benyttes som udgangspunkt nye og
ubrugte maskiner, der ikke giver anledning til særlige restriktioner.
Som medarbejder skal man dog være opmærksom på maskinens
anvendelse i forløbet. Skulle der i særlige situationer anvendes
brugte maskiner, eller indgår der aktiviteter, hvor maskinen får
kontakt med landbrugsjord eller husdyrgødning, gælder der samme
restriktioner som ved demonstrationer (se side 14).

UDLÅN AF MASKINER TIL
FORHANDLEREN
SAMSON GROUP udlåner løbende demo- og udstillingsmaskiner
til virksomhedens forhandlere. I den situation overgår
veterinæransvaret til den pågældende forhandler. Derfor
opfordrer SAMSON GROUP forhandleren til at være opmærksom
på anvisningerne i denne folder. Maskiner, der udleveres fra
en SAMSON GROUP fabrik til en forhandler med formålet
om demonstration, leveres i henhold til retningslinjer for
maskindemonstrationer (se s. 14). Udstillingsmaskiner er som
udgangspunkt nye. Maskinerne skal tilbageleveres i samme tilstand
som modtaget. Der henvises også til anvisninger i den tilknyttede
konsignationsaftale.
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GODE RÅD TIL LANDMANDEN/
MASKINSTATIONEN
Hos SAMSON GROUP gør vi, hvad vi kan, for at minimere risikoen for spredning
af husdyrsygdomme. Ligeledes appellerer vi til, at det enkelte landbrug aktivt
forholder sig til den trafik, som kommer på ejendommen, herunder besøg fra
en servicetekniker eller anden trafik fra en SAMSON GROUP virksomhed.
•

•
•
•

Sørg altid for at informere kontaktpersonen fra SAMSON GROUP tydeligt
omkring særlige forholdsregler, som findes på landbruget. Dette gælder
både i relation til servicebesøg, salgsbesøg eller ved gennemførelse af
maskindemonstartioner.
Sørg for, at der ved serviceeftersyn eller reparation på en maskine
arbejdes på fast underlag, og at maskinen er så rengjort som muligt.
Gå aldrig ind til dyr og i stalde i det samme tøj, som benyttes under
reparationen af maskinen.
Stil om muligt værktøj til rådighed for serviceteknikeren.

FORPLIGTELSER FOR LANDMANDEN/
MASKINSTATIONEN
Personen, som rekvirerer assistance fra en SAMSON GROUP producent
eller forhandler, er forpligtiget til at orientere denne, hvis arbejdet
skal udføres i en sort zone, eller hvis han/hun er bekendt med at have
smitsomme sygdomme på bedriften. Det samme gælder, hvis landmanden/
maskinstationen ønsker at returnere varer - særligt hvis der er tale om
krydsning af landegrænser. (Se også afsnittet returvarer fra udlandet s. 12).
Såfremt landmanden/maskinstationen ønsker at aflægge besøg hos en
virksomhed i SAMSON GROUP, skal virksomheden tilsvarende orienteres,
hvis man kommer fra en sort zone, eller hvis man er bekendt med at have
smitsomme sygdomme på bedriften.
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VASKEPLADSER I DANMARK OG EUROPA
Nedenfor oplyses adresser på vaske- og desinfektionspladser. Listen opdateres og
udvides løbende:
Vaskepladser i Danmark:
•
Danish Safety Wash, Industrivej 44, 6630 Padborg telefon 7360 8026
•
Mega Wash, Thorsvej 3, 6330 Padborg, telefon 7572 3711
•
Lars Fugl & Søn, Halsted Byvej 6, 4900 Nakskov, telefon 5493 9012
Vaskepladser i Tyskland:
•
Viehhandlung Jurgen Peter Nicolaisen, Birkwangerweg 4,
DE-24997 Wanderup, telefon +49 4606510
•
Viehandlung Detje, Kraehenhop 2, DE-21279 Hollenstedt
•
UEG, Kraussenklinge 1, DE-97996 Niederstetten
•
Hans Lother, Teilheimer weg 8, DE-97440 Werneck, telefon +49 9722944970
Vaskepladser i Polen:
•
Jased Sp. Z.o.o, Grodziska 10, PL - 64-320 Wielka,
•
Magdalena, Krzemin´ska Wolnos´ci, PL - 78-650 Miroslawiec,
telefon +48 698070202

GENEREL INFORMATION
SAMSON GROUP BIOSECURITY beskriver kort de generelle regler, der som minimum skal
overholdes. Hvis landmanden/maskinstationen eller de nationale myndigheder har vedtaget
strengere krav, skal sådanne krav tillige opfyldes. Nærværende politik vil blive opdateret i
takt med, at risikosituationen måtte ændre sig, eller såfremt nye informationer og erfaringer
inddrages. Der opfordres generelt til egen ajourføring omkring national og EU lovgivning på
området samt udmeldinger fra lokale veterinærmyndigheder. For at holde sig opdateret med
smitteforhold og ASF risikoområder i Europa, kan man tilmelde sig nyhedsbrevet fra Dansk
Transport Standard eller klikke ind på dts.svineproduktion.dk/www.pigresearchcentre.dk.
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INFORMATIONSKILDER
Dansk Transportstandard, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.,
SEGES PIG RESEARCH CENTRE, Danish Agriculture & Food
Council SEGES
Axeltorv 3
DK-1609 København V
Tel: +45 33394000
Dts.svineproduktion.dk
www.pigresearchcentre.dk

Dansk Agroindustri
Danish Agro Industry
Axeltorv 3
DK-1609 København V
Tel +45 3339 4251
www.danskagroindustri.dk
www.danishagroindustry.com

SAMSON GROUP A/S
Vestermarksvej 25
8800 Viborg
Danmark
T: +45 8750 9300
F: +45 8750 9301
E: samson@samson-agro.com
www.samson-agro.com

