
 
Öppen gård

Att ha hemma: 
Tossor          Flytande tvål        Handsprit         Pappershanddukar

Tack för att du öppnar upp din gård för allmänheten! Att visa upp det svenska lantbruket blir allt viktigare då 
avståndet mellan stad och land samt konsument och producent växer. Ökad kunskap om det svenska lant-
bruket stärker förtroendet för svensk livsmedelsproduktion.

Kosläpp och öppen gård är några exempel på arrangemang som kan dra en stor publik, och det är ett perfekt tillfälle 
att erbjuda besökare en möjlighet att se djuren på ett trevligt och underhållande sätt. Det är viktigt att arrangemanget 
genomförs så säkert som möjligt, inte bara för besökarnas skull utan också för dina djur. Tänk på att barn under 6 år 
kan vara extra känsliga för smittor. Finns det kalvar med diarréproblem så låt inte besökarna komma i närkontakt med 
någon kalv.

//Fakta

EHEC är en bakterie som 
friska idisslare kan bära, och 
ett fåtal av dessa bakterier 
kan man bli sjuk av.

Cryptosporisium Parvum är 
en parasit som orsakar diarre 
hos både djur och människor. 
Parasiten finns framför allt 
bland unga kalvar. 
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Närkontakt med djuren - handtvätt ett måste 
Om besökarna kommer i närkontakt med djuren ska det finnas tillgång till 
tvättmöjlighet och om möjligt skoskydd. Det måste finnas tydliga instruktioner 
om hur man ska tvätta händerna med tvål och varmt vatten samt att man ska att 
torka händerna innan man använder handsprit. En person bör vara avdelad för 
att ge anvisningar om handtvätt.

Om det inte finns tillgång till säker handtvätt så ska man heller inte erbjuda 
besökarna att klappa djuren.

Gödselfri fikaplats 
Om besökarna vill äta medhavd matsäck eller om de bjuds på mjölk och bulle, 
så ska detta ske på en plats där det inte finns gödsel. Djur ska inte hållas eller ha 
hållits på detta område. Se gärna till att det finns en soptunna på plats eftersom 
matrester kan sprida smitta.  
Viktigt att besökarna har tvättat händerna innan då smitta sprids via gödsel. Anmäl till Länsstyrelsen om ni har fler än 

två organiserade besök på gården per år.


