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Biosecurity

• Biosecurity = Undgå introduktion og/eller spredning af skadelige organismer (virus, bakterier osv.)

• I landbruget er målet at beskytte afgrøder og dyr fra invasive arter eller organismer som kan true 
produktivitet, welfare eller mennesker

• Landbruget var de første der introducerede ordet ”biosecurity”

• I 2010 kom den første note fra WHO (World Health Organization) hvor ”biosecurity” blev angivet 
som en strategisk vigtig styringsparameter i relation til menneskers sundhed og 
landbrugsproduktion



Kontrol af biosecurity

Smitteveje

• Se fotos til højre

Hertil kommer

• Ventilationsluft

Mennesker og dyr Sæd

Foder Vand

Køretøjer Redskaber Insekter og dyr



Smitteafstande (op til)

Covid-19

3km

10km

Mycoplasma
PRRS(4°C: måned, 37°C 18 timer, 56°C: 15 min)

PRCV
Streptoccuis

Svineinfluenza
Aujeskys sygdom
Mund og klovsyge



Filtre
Luftbåren smittebeskyttelse



Størrelse på vira

Dimensioner på sygdomsvira:

• Mycoplasma – mindste bakterie - uden cellevæg: 0,3-0,6 μm

• PRRS - virusstørrelse: 0,045-0,065 μm

• Covid-19: 0,120 μm



Test af filtereffektivitet



Filterklasser



Energieffektivitet

• Energiforbrug baseret på standard test



Komfortventilation og industri

Filtre er et ”must” ifm. komforventilation

• Komfort

• Hygiejne / smittebeskyttelse

• Produktion

• Rengøring

• Vedligeholdelse



Store applikationer

Filtervægge:

• Facebook datacenter i Oregon

• Apple i Viborg – 2000 filterbokse



Tre designs anvendt i svinebranchen

Designtyper:

• Filtervægge

• Filteraggregat

• Filterboks foran indblæsningsventil

• Munters

• SKIOLD

• SKOV



Filtervægge

Foto: Munters USA



Filteraggregater

Tegning/foto: Munters, Reventa Tyskland



Filterboks foran indblæsningsventil

Foto: SKIOLD Foto: SKOV



Resultat

• Undertryksventilation: Minimal risiko for reinfektion via ventilaitonsluft ved tæt stald

• Overtryksventilation: Ingen/minimal risiko for reinfektion via ventilaitonsluften

• Breaking news (Januar 2021, Journal of Aerosol Science)
- Metode udviklet og testet til undersøgelse af PRRS og Influenza A virus frasepareret på filter monteret 

på svinestalde

- PRRS og Inflenza A virus detekteret på brugte filtre fra svinestalde

- Influenza A virus hyppigere detekteret end PRRS

- PRRS detekteret på filter ifm. indblæsning i PRRS negativ besætning 


