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1. inledning

Utbrott	av	aviär	influensa,	fågelinfluensa,	under	se-
nare	tid	i	Europa	har	satt	fokus	på	problemen	med	
att	bemästra	denna	sjukdom1.	Dessa	problem	kan	
knytas	till	hur	lätt	sjukdomen	sprids	liksom	till	mot-
ståndskraften	hos	fågelinfluensans	virus.	Utbrott	av	
andra	 allmänt	 spridda	 infektionssjukdomar	 såsom	
mul-	och	klövsjuka	och	afrikansk	svinfeber	har	på	
senaste	tiden	också	synts	i	media.	
I	enlighet	med	FAO	Animal	Production	and	Health	
Manual2,	 är	 regelbunden	 rengöring	och	desinfek-
tion	 av	 alla	 ytor	 (burar,	 väggar,	 områden	 där	 fjä-
derfä	utfordras	och	vattnas),	samt	mellan	varje	pro-
duktionscykel,	 omgivande	 mark	 och	 byggnader,	
nyckelåtgärder	för	att	förhindra	fågelinfluensa.
Kalk	 är	 uppfört	 som	 ett	 effektivt	 desinfektions-
medel	 i	många	nationella	 föreskrifter	och	vägled-
ningar	 (Tyskland,	 Frankrike,	 Österrike,	 Schweiz,	
Storbritannien)	 och	 rekommenderas	 som	 desin-
fektionsmedel	på	plats	på	 regelbunden	basis	och	
i	händelse	av	epidemiska	utbrott	såsom	mul-	och	
klövsjuka3,	Aujeszkys	sjukdom4	och	afrikansk	svin-
feber5.	
Vetenskaplig	forskning	utförd	år	2007	av	Institute	
Pasteur	de	Lille	har	påvisat	att	kalk6	effektivt	och	
snabbt	inaktiverar	H5N1-virus	(inom	5	minuter	vid	
4o	C).	Denna	inaktivering	beror	på	det	ökade	pH-
värdet	som	kalken7	medför.	
Kalk	har	tidigare	framgångsrikt	använts	för	att	för-
hindra	fågelinfluensa,	exempelvis	 i	Japan	(2004),	 i	
Turkiet	(2006)	och	i	Tyskland	(2007).
Målet	för	detta	dokument	är	att	ge	en	allsidig	väg-
ledning	 för	 användning	av	 kalk	 vid	utbrott	 av	 få-
gelinfluensa	och	andra	sjukdomar	samt	för	skydd,	
baserad	på	tillgänglig	information	i	hälsoskyddsma-
nualer,	vetenskaplig	litteratur	och	erfarenheter	från	
fältet.
Dokumentet	är	en	sammanställning	av	de	praktiska	
tillämpningar	och	den	 litteratur	 som	 fastställts	 av	
EuLA.	 Föreliggande	 vägledning	kan	användas	när	
kalk	rekommenderas	som	skydd	för	djurs	hälsa.

Enligt	tyska	föreskrifter	 för	desinfektion,	kan	föl-
jande	sjukdomar	behandlas	med	kalk8.

•		Reovirus	Afrikansk	hästpest
•		Herpesvirus	Aujeskys	sjukdom	/	Pseudorabies	reovirus
•		Orthomyxovirus	Fågelinfluensa
•		Brucellosis	Brucellos	hos	nötkreatur,	svin,	får,	getter
•		Herpesvirus	Smittosam	varig	slidkatarr,	smittosam	

rhinotrachetitis,	hos	nötkreatur
•		Mycoplasma	mycoides	Smittosam	lung-	och	

lungsäcksinflammation	hos	nötkreatur
•		Picornavirus	Mul-	och	klövsjuka
•		Newcastlesjukan	(smittosam	fågelsjukdom)	
•		Alphavirus	Hjärninflammation	hos	hästar
•		Chlamydia	psittaci	Papegojsjuka	/	Ornithos
•		Clostridium	chauvoei	Infektionssjukdom	hos	

nötkreatur	och	andra	idisslare,	frasbrand	
•		Bunyavirus	Rift	Valley-feber
•		Paramyxovirus	Parainfluensa
•		Pseudomonas	mallei	Lungsjukdom	hos	hästar
•		Salmonella	Salmonella	hos	nötkreatur
•		Togavirus	Klassisk	svinpest	/	svinkolera
•		Rhabdovirus	Inflammation	i	munslemhinna	hos	

nötkreatur,	hästar	och	svin

Bränd	 kalk	 registreras	 inom	 regelverket	 för	 EU	
Biocide	 Regulation	 for	 Product	 Type	 2	 (som	 des-
infektionsmedel	och	andra	bekämpningsmedel	för	
privat	och	offentligt	bruk)	och	Product	Type	3	(be-
kämpningsprodukter	inom	veterinärhälsan).

definitioner

kalk:	ett	samlingsnamn	för	olika	typer	av	kalkprodukter	

som	alla	är	en	vidareförädling	av	naturlig	kalksten	

(calciumkarbonat)	eller	dolomit

gödsel avser	exkrement	från	fyrfotadjur	eller	fåglar

strö	avser	stråblandad	gödsel

Bränd kalk:	kalciumoxid	främst	i	den	form	som	reagerar	

med	värmeutveckling	vid	kontakt	med	vatten

dolime	(dolomitisk	kalksten):	används	som	murkalk,	

bestående	huvudsakligen	av	calciummagnesiumoxid

släckt dolomit:	består	främst	av	

kalciummagnesiumhydroxid	och	magnesiumoxid

släckt kalk:	kalciumoxid	främst	i	hydroxidform,	framställd	

genom	kontrollerad	släckning	av	bränd	kalk

kalkmjölk:	släckt	kalk	slammad	i	vatten

Homogenisering:	jämn	inblandning	av	kalk	i	gödsel
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2. användning av kalk för skydd mot 
och/eller behandling av aviär influensa 
(fågelinfluensa) och andra sjukdomar

Kalk	används	allmänt	 för	desinfektion	av	byggna-
der	 för	 djurhållning.	 Detta	 kapitel	 sammanställer	
rekommenderade	goda	åtgärder	för	användningen	
av	kalk	för	skydd	mot	och/eller	behandling	av	ut-
brott	av	sjukdomar.	 I	 förebyggande	syfte	används	
kalk	 vanligen	 vid	 fjäderfäuppfödning	 för	 behand-
ling	 av	gödsel,	 jord,	 golv	 och	 väggar,	medan	en-
dast	 väggar	kalkas	 i	 kreaturs-	och	 svinfarmar.	 För	
behandling	 i	 händelse	 av	 ett	 utbrott	 är	 åtgärder	
gemensamma	för	alla	slags	djur.	Detaljerade	hälso-	
och	säkerhetsföreskrifter	för	hantering	av	kalk	be-
skrivs	i	kapitel	4.

	
	 	 	 	 	 	

2.1 Mark utanför byggnader för 
djurhållning

I	början	av	en	produktionscykel	vid	uppfödning	av	
fjäderfä9	rekommenderas	att	bespruta	manuellt	el-
ler	med	spridare	500	g	bränd	kalk	per	m2	mark	och	
därefter	 sprida	 vatten	 över.	 Vid	 slutet	 av	 en	 pro-
duktionscykel	 rekommenderas	att	avlägsna	mate-
rial	som	är	kvar	från	marken.	

2.2 strö eller gödsel

Efter	 varje	 produktionscykel	 rekommenderas	 att	
använda	 en	 av	 följande	 metoder	 för	 påföring	 av	
kalk	på	strö	eller	gödsel:	
Observera:	 I	 händelse	 av	 sjukdomsutbrott	 rekom-
menderas	 på	 det	 bestämdaste	 att	 behandla	 strö	
och	gödsel	inne	i	byggnaden.

a. Påföring av kalk till strö eller gödsel 
inomhus i byggnader för djurhållning10

1.		För skydd:	Sprid	cirka	10	kg/m3	(2	kg	bränd	kalk	
per	 m2	 för	 20	 cm	 strö)	 på	 ströet	 eller	 gödseln	
inne	i	byggnaden

2.  För behandling:	Sprid	cirka	100	kg/m3	 (20	kg	
bränd	kalk	per	m2	för	20	cm	strö)	på	ströet	eller	
gödseln	inne	i	byggnaden

3.		Släck	med	vatten	om	självantändning	skulle	 in-
träffa

4.		Avlägsna	blandningen	av	kalk/gödsel	eller	kalk/
strö	från	byggnaden

5.		Homogenisera	(blanda	omsorgsfullt)	kalken	med	
gödsel	eller	strö

6.		Lägg	upp	den	kalkbehandlade	gödseln	i	lager
7.		Efter	minst	24	timmar,	forsla	bort	kalkbehandlad	

gödsel	i	enlighet	med	lokal	förordning
	 	 	 	 	 	

	

Figur 1: Exempel på homogenisering av strö och kalk 
inomhus genom att använda standardutrustning.  
(Ain – Frankrike)

OBs! För alltid ut djuren före 
behandling
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B. Påföring av kalk till obehandlad gödsel 
eller strö som avlägsnats från byggnaden för 
djurhållning

1.		Avlägsna	gödseln	eller	ströet	från	byggnaden
2.		Tillsätt	 cirka	10	kg	bränd	kalk	per	m3	 strö	eller	

gödsel
3.		Homogenisera	 blandningen	 kalk/gödsel	 eller	

strö
4.		Lägg	 upp	 ett	 lager	 med	 den	 kalkbehandlade	

gödseln
5.		Efter	minst	24	timmar,	forsla	bort	kalkbehandlad	

gödsel	i	enlighet	med	lokal	förordning

2.� grund inne 
i byggnader för 
djurhållning

Efter	 varje	 produktionscykel	

för	fjäderfä	och	regelbundet	

för	andra	djur,	rekommende-

ras	att	utföra	en	av	följande	

metoder	 efter	 avlägsnande	

av	ströet:

a. På betonggolv11

1.		Spola	 installationen	 med	

rinnande	vatten

2.		Sprid	tillräckligt	med	bränd	kalk	för	att	täcka	den	

fuktiga	grunden	(cirka	1	kg	bränd	kalk	per	m2)

3.		Spruta	tillräckligt	med	vatten	för	att	dämpa	ång-

reaktionen	med	den	brända	kalken	(cirka	1,5	liter	

vatten	per	m2	bränd	kalk)

4.		Avvakta	 med	 ytterligare	 åtgärder	 i	 minst	 2	 tim-

mar

5.		Sopa	och	 avlägsna	det	 släckta	 kalkstoftet,	 vilket	

kan	 gå	 till	 återvinning	 som	 kalkmaterial	 i	 jord-

bruk,	 som	 beskrivs	 i	 European	 Standard	 EN/TS	

15084:2007	(Kalkmaterial	–	fastställande	av	krav	

gällande	kalk	–	vägledningar,	principer	och	para-

metrar)

B. På jordgolv12

1.		Sopa	golvet

2.		Spruta	cirka	500	g	bränd	kalk	per	m2	på	den	fuk-

tiga	grunden

3.		Spruta	1,5	liter	vatten	per	m2	eller	tillräckligt	för	att	

dämpa	ångreaktionen	med	den	brända	kalken

4.		Avvakta	med	ytterligare	åtgärder	i	minst	2	timmar

5.		Sopa	och	 avlägsna	det	 släckta	 kalkstoftet,	 vilket	

kan	 gå	 till	 återvinning	 som	 kalkmaterial	 i	 jord-

bruk,	 som	 beskrivs	 i	 European	 Standard	 EN/TS	

15084:2007	(Kalkmaterial	–	fastställande	av	krav	

gällande	kalk	–	vägledningar,	principer	och	para-

metrar)

Figur 2: Homogenisering av gödsel och kalk utanför 
byggnaden. (Storbritannien)
Värmeutvecklingen genererar ånga.

Figur 3: Uppläggning av lager med kalkbehandlad 
kycklinggödsel. (Storbritannien)

 
Figur 4: Exempel på 

desinfektion med bränd 
kalk på betonggolv på en 

kycklingfarm i Turkiet.
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2.� Väggar på byggnader för djurhållning

Det	 rekommenderas	 att	 årligen	 vitkalka	 väggarna	
på	byggnader	för	djurhållning	genom	att	använda	
följande	metod11.	För	fjäderfä	genomförs	metoden	
före	varje	produktionscykel9.

Appliceringsmetod	för	150	till	200	m2	väggyta	(be-
roende	på	väggens	porositet):
1.		Blanda	35	liter	(25	kg)	släckt	kalk	i	50	liter	vatten
2.		Låt	blandningen	stå	i	12	timmar
3.		Tillför	 slutligen	 2	 liter	 surmjölk	 eller	 ostmassa	

(ungefär	2	%),	organiskt	 lim	eller	alun	(ungefär	
1	%)

4.		Blanda	 det	 nu	 uppkomna	 slammet	 och	 spruta	
på	väggarna

Målet	är	att	göra	väggarna	i	stallbyggnaderna	helt	
vita	(se	Figur	5)

�. desinfektion av kadaver i händelse 
av ett utbrott

Kalk	har	använts	allmänt	 för	desinfektion	 i	 fall	av	
epidemiska	utbrott,	 vid	 t.ex.	mul-	 och	 klövsjuka3,	
Aujeszkys	sjukdom4,	afrikansk	svinfeber5	så	väl	som	
vid	fågelinfluensa	(aviär	influensa).

Detta	kapitel	sammanfattar	rekommenderade	goda	
åtgärder	för	desinfektion	av	kadaver	i	händelse	av	
utbrott.

Detaljerade	 skyddsåtgärder	 för	 handhavande	 av	
kalk	beskrivs	i	kapitel	4.

�.1 Mellanlagring före bortskaffande

Täck	över	de	potentiellt	kontaminerade	kadavren	med	
en	extra	stor	mängd	bränd	kalk	(se	Figur	6).	Lager	av	
bränd	kalk	skall	fullständigt	täcka	kadavren.

�.2 Bortskaffande av kadaver

I	enlighet	med	European	Regulation	(EC)	nr	1774/2002	
(Kapitel	 2,	 Artikel	 4.2)13,	 måste	 kontaminerade	 ka-
daver	 bortskaffas	 genom	 någon	 värmemetod	 eller	
genom	förbränning.	Som	en	följd	därav	är	nedgräv-
ning	 eller	 avfallsdeponering	 inte	 tillåten.	 Emellertid	
rekommenderas	 i	 en	 del	 handböcker	 och	 vägled-
ningar,	 både	 inom14	 och	 utom	 EU15,	 16,	 17,	 nedgräv-
ning	i	händelse	av	ett	utbrott.	Applikationsmetoder	
kan	variera,	men	det	huvudsakliga	syftet	är	att	för-
hindra	att	dra	 till	 sig	 smittspridare	 (insekter,	 fåglar,	
råttor	…)	som	kan	sprida	
sjukdomen.	

Figur 6: Japanska saneringsarbetare sprider kalk över 
döda kycklingar för att döda fågelviruset. (Japan 2004, 

bild tillgänglig på http://www.duncans.ca/birdflu/, 
inhämtad 10 januari 2008).

Figur 5: Exempel på vitkalkning av en stallvägg med 
slammad kalk, som också kan påföras med borste eller 
annan lämplig teknik. (Belgien) 

OBs! För alltid 
ut djuren före 

behandling
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�. kalkspecifikationer, hälso- och 
säkerhetsinformation

När	man	 följer	metoderna	 som	beskrivs	ovan	 ska	
bränd	kalk	och	 släckt	 kalk	 användas	 enligt	CL90,	
CL80	 (kalciumkalk)	 eller	 DL85	 (dolomitisk	 kalk)	 i	
den	europeiska	 standarden	 för	 konstruktionskalk,	
EN	459-1:2002.	Kalk	finns	att	få	tag	på	i	nästan	alla	
länder	över	hela	världen	och	är	 lätt	att	köpa	från	
lokala	producenter	eller	distributörer.
Bränd	kalk,	 släckt	kalk	och	 slammad	kalkmjölk	är	
produkter	 som	 kan	 orsaka	 irritation	 (Xi).	 Tabell	 1	
visar	 de	 skyddsåtgärder	 som	 ska	 vidtas	 när	 man	
använder	 dessa	 produkter.	 Detaljerad	 skyddsin-
formation	för	bränd	kalk,	släckt	kalk	och	slammad	
kalkmjölk	 hämtas	 från	 producenten	 eller	 EuLA:s	
hemsida,	http://www.eula.be

Kalkbehandling	av	gödsel	 eller	 strö	bildar	ammo-
niak.	Om	koncentrationen	av	ammoniak	är	högre	
än	eller	 lika	med	0,5	%,	och	mindre	än	5	%	(ut-
tryckt	som	volym	per	volymprocent),	vilket	kan	in-
träffa	 i	 mycket	 speciella	 gödsel-/ströförhållanden,	
är	ammoniak	skadligt	genom	inhalation,	 irriteran-
de	 för	 ögon,	 andningssystem	 och	 hud	 (Xn;R:20-
36/37/38)18.	Under	kalkning	av	strö	eller	gödsel	är	
det	obligatoriskt	att	använda	 skyddskläder,	hand-
skar	 och	 ögon-/ansiktsskydd	 anpassade	 till	 expo-
nering	från	ammoniak	 (d.v.s.	andningsmasker	 för-
sedda	med	kassetter	som	absorberar	ammoniak).

Figur 7. Sektion av grav för 
nedgrävning av kadaver. Från 
den franska pandemiplanen för 
aviär influensa14. Lager av bränd 
kalk skall fullständigt täcka 
kadavren.

1,�0 till 1,�0 m	 Jord	för	växtlighet:	0,3�0,5	m

	 Sammanpackad	jord:	1	m

0,�0 m	 Bränd	kalk	(minst	10	%	av	kadavrets	totala	vikt)

	 Kadaver	av	fjäderfä:	0,4	m

	 Bränd	kalk

tabell 1: skyddsåtgärder vid användning av bränd kalk, släckt kalk och slammad kalkmjölk

 Brændt kalk Hydratkalk kalkmælk

andningsskydd:	Använd	lämpligt	andningsskydd	mot	partiklar,			 3	 3	 	

anpassat	efter	risknivån.	

Handskydd:	Använd	godkända	CE-märkta	impregnerade				 3	 3	 3	

nitrilgummihandskar.	

Ögonskydd:	Tätt	åtsittande	skyddsglasögon	med	sidoskydd,	eller	 3	 3	 3	

fullsiktsglasögon	med	panoramasynfält.	Använd	inte	kontaktlinser	vid		

hantering	av	denna	produkt.	Det	är	också	tillrådligt	att	ha	med	sig	ett	

personligt	set	för	ögontvätt.
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