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Emne: MRSA er igen et aktuelt emne i medierne

 

Kære skolekontaktland og Åbent Landbrug-vært med grise samt samfundskommunikationskontaktpersoner i 
lokale foreninger. 

 

I går skrev fagbladet Ingeniøren på deres netavis ing.dk, at tre danskere er døde af en MRSA-bakterie, der 
stammer fra svin. Det har skabt fornyet fokus på MRSA-problematikken, og i dag bringer flere medier 
historier med MRSA i overskriften. 

 

Den aktuelle øgede mediebevågenhed kan betyde, at L&F som helhed, og også jer svineproducenter, der 
tager imod besøg fra skoleklasser og andre, kan blive stillet overfor spørgsmål om MRSA, så her er et 
udpluk af hvad vi selv og andre siger om sagen, samt endnu en gang links til de officielle vejledninger

 

Først og fremmest: Nej, der er ikke grund til at være mere nervøs for MRSA i dag end vi var i forgårs. 
Foodculture.dk har netop lagt en artikel ud med overskriften ’Ingen grund til ny MRSA-frygt’. Der er ikke 
noget nyt under solen, hvad angår MRSA, så der gælder de retningslinjer i dag, som gjaldt i går. 

 

Det nok væsentligste spørgsmål: ’Er det farligt for et barn at komme i en svinestald?’ har stadig et ganske 
klart svar, som lyder: ’Nej, det er det ikke’. Og vi kan endnu en gang tilføje: ’... almindelige hygiejne-regler 
skal følges, håndvask før og efter besøget er vigtigt. Børn må gerne røre, holde og ae grise, klappe dem og 
mærke deres tryne, men de må ikke kysse dem.’

 

De officielle vejledninger:

Sundhedsstyrelsen skriver på deres hjemmeside, under overskriften 

’  Sådan undgår du at blive syg af MRSA’   at ’Du og din familie kan tage på gårdbesøg uden at være bange for  
MRSA’. Og videre: ’Det sker sjældent, at en person uden tæt tilknytning til levende grise er blevet smittet 
med MRSA.  Mennesker, der kun kommer en enkelt gang i en svinestald med MRSA, kan blive smittet med 
MRSA, men vil ofte hurtigt tabe MRSA igen.

I Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2012 om MRSA, der er opdateret 13. december 2013 skriver de om 
besøg i besætningen side 3, nederst:

Kortvarige/enkeltstående besøg i besætningen anses ikke at være en væsentlig risikofaktor i forhold til at 
blive bærer af MRSA da man meget hurtigt spontant taber bakterien. Gårde, hvor der er påvist MRSA, kan 
således benyttes som besøgsgårde. Ejeren skal påse, at hygiejniske forholdsregler overholdes, se om 
besøg i besætninger på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk

 

Omkring MRSA retter vi os naturligvis fuldstændig efter myndighedernes anbefalinger. 

Spørgsmål og vejledning vedr. evt. MRSA-spørgsmål fra medier kan rettes til pressekonsulent Jens Dissing 
Munk på jdm@lf.dk eller på 3339 4454  

 

Øvrige spørgsmål om gæster i svinestalde kan rettes til Peter Nygaard Nissen 24883918 / pnn@lf.dk eller til 
Ida Binderup 33394240 / ibi@lf.dk 

 

Sidst men ikke mindst: Se eller gense vores korte, børnevenlige vejledning til gæster. Print den gerne ud og 
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hæng den op der hvor du tager imod gæster. 

 

Fortsat god fornøjelse med, og tak den gode indsats I yder, i forhold til at åbne jeres stald for skolebørn. Er 
du i tvivl om hvordan du bestiller gratis overtrækstøj og sko så finder du vejledningen her.
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Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Med en eksport 
på 155 milliarder kroner årligt og med 183.000 beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste 
eksporterhverv. Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en 
stærk placering i Danmark og globalt. 
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