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praktisk vejledning i desinfektion med brændt kalk

1. Indledning

I henhold til tyske retningslinjer for desinfektion kan
følgende sygdomme behandles med brændt kalk(8):

Nylige udbrud af fugleinfluenza (aviær influenza) i
Europa og andre steder i verden har henledt opmærksomheden på vanskelighederne med at bekæmpe
denne sygdom(1). Disse vanskeligheder hænger dels
sammen med at sygdommen let overføres, dels med
fugleinfluenzaviras resistens.
Andre udbrud af udbredte smitsomme sygdomme
som mund- og klovsyge og svinepest har også været
i nyhedsoverskrifterne på det seneste.
Ifølge FAO Animal Production and Health Manual(2)
er en nøglefaktor i forebyggelse af fugleinfluenza, at
alle overflader (bure, vægge, foder- og vandingsarealer for fjerkræ) renses og desinficeres regelmæssigt,
og at omgivende arealer og bygninger renses og desinficeres mellem hver produktionscyklus.
Brændt kalk er anført som et effektivt desinfektionsmiddel i mange nationale regulativer eller retningslinjer (Tyskland, Frankrig, Østrig, Schweiz, UK) og anbefales som lokalt desinfektionsmiddel til rutinemæssig
brug og i tilfælde af epidemiudbrud for eksempel af
mund- og klovsyge(3), Aujeszkys sygdom(4) og afrikansk svinepest(5).
Videnskabelig forskning udført i 2007 af Institut
Pasteur de Lille har vist at H5N1-virussen effektivt og
hurtigt (inden for 5 minutter ved 4 °C) inaktiveres af
brændt kalk(6). Denne inaktivering forårsages af den
pH-forøgelse som den brændte kalk afstedkommer(7).
Brændt kalk har tidligere med held været brugt til
at bekæmpe fugleinfluenza, for eksempel i Japan
(2004), Tyrkiet (2006) og Tyskland (2007).
Formålet med denne vejledning er at give detaljerede
anvisninger i brug af brændt kalk ved udbrud og til
forebyggelse af fugleinfluenza og andre sygdomme;
vejledningen er baseret på information tilgængelig
i sundhedsvejledninger, videnskabelig litteratur og
praktisk erfaring.
Vejledningen er et sammendrag af praksis og litteratur udvalgt af EuLA. Vejledningen kan bruges, hvor
brændt kalk anbefales til helbredsbeskyttelse af dyr.

• Reovirus afrikansk hestedød
• Herpesvirus-Aujeszkys sygdom/Pseudorabies Reovirus
• Orthomyxovirus-fugleinfluenza
• Brucellose (kvæg, svin, får, geder)
• Herpesvirus – smitsom pustulær vulvovaginitis,
smitsom bovin rhinotracheitis
• Mycoplasma mycoides smitsom bovin pleuropneumoni
• Picornavirus – mund- og klovsyge
• Hønsepest (Newcastle disease)
• Alfavirus-hesteencefalomielitis
• Chlamydia psittaci-psittacosis/ornithosis
• Clostridium chauvoei-black leg
• Bunyavirus-Rift Valley feber
• Paramyxovirus - cattleleg
• Pseudomonas mallei-glanders (snive)
• Salmonella-Salmonellosis hos kvæg
• Klassisk togavirus-svinepest
• Rhabdovirus-vesiculær stomatitis

Definitioner
Brændt kalk: et stof der fås ved brænding af naturlig
kalksten eller dolomit
Gødning: henviser til ekskrementer fra dyr eller fugle
Strøelse: henviser til fast gødning blandet med halm
Brændt kalk: brændt kalk (CaO), hovedsagelig i oxidform,
der reagerer med vand under varmeudvikling
Dolomitkalk, brændt: brændt dolomitkalk der
hovedsagligt består af calciummagnesiumoxid
Hydratkalk: kalk, hovedsagelig i hydroxidform, fremstillet
ved afmålt læskning af brændt kalk
Hydratdolomitkalk: består hovedsagelig af
calciummagnesiumhydroxid og magnesiumoxid
Kalkmælk: en opslemning af hydratkalk i vand, også
kaldet ”hvidtekalk”
Homogenisering: jævn fordeling af brændt kalk i
gødning ved blanding

Brændt kalk er under registrering inden for rammerne af EU’s biocidregulativ for produkttype 2
(desinfektionsmidler og andre biocidprodukter til
brug i privat og offentlig regi) og for produkttype 3
(biocidprodukter til veterinær brug).
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2. Brændt kalk til forebyggelse og/eller
behandling af fugleinfluenza og andre
sygdomme

A. Påføring af brændt kalk på strøelse eller
gødning indendørs i staldbygninger(10)
1. Til forebyggelse: Spred cirka 10 kg/m3 (2 kg
brændt kalk pr. m2 20 cm dyb strøelse) på strøelsen eller gødningen indendørs i hønsehuse.
2. Til behandling: Spred cirka 100 kg/m3 (20 kg
brændt kalk pr. m2 20 cm dyb strøelse) på strøelsen eller gødningen indendørs i staldbygninger.
3. Sluk med vand hvis der opstår selvantændelse
4. Fjern blandingen af brændt kalk/gødning eller
brændt kalk/strøelse fra staldbygningen
5. Homogenisér blandingen af brændt kalk og
gødning eller strøelse
6. Oplagr den kalkbehandlede gødning
7. Efter mindst 24 timer kan den kalkbehandlede
gødning bortskaffes i overensstemmelse med lokale forskrifter

Brændt kalk bruges almindeligvis til at desinficere
bygninger til dyrehold.
Dette afsnit resumerer en anbefalet, god praksis
i brug af brændt kalk til at forebygge og/eller
behandle sygdomsudbrud. Til forebyggelse er det
almindelig praksis i fjerkræhold at behandle gødning, jord, gulve og vægge, mens kun væggene i
kvæg- og svinehold behandles med brændt kalk.
Praksis for behandling ved udbrud er den samme
for alle dyrearter. Detaljerede sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af brændt
kalk beskrives i afsnit 5.

Vigtigt: Bring altid dyrene
ud inden behandling.

2.1 Jord uden for staldbygninger
Figur 1: Eksempel på homogenisering af strøelse og
brændt kalk ved brug af standardblandeudstyr
(Ain – Frankrig)

Ved påbegyndelse af en produktionscyklus i fjerkræhold(9) anbefales det at strø 500 g brændt kalk
pr. m2 jord med håndkraft eller med en spreder og
dernæst vande jorden. Ved afslutningen af en produktionscyklus anbefales det at fjerne restmateriale
fra jorden.

2.2 Strøelse eller gødning
Efter hver produktionscyklus anbefales det at udføre en af følgende påføringsmetoder på strøelsen
eller gødningen:
Vigtigt: I tilfælde af sygdomsudbrud anbefales
det stærkt at behandle strøelse eller gødning
indendørs.
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2.3 Jord i
staldbygninger

B. Påføring af brændt kalk på ubehandlet gødning eller strøelse bragt ud af staldbygninger

Det anbefales at udføre en
af følgende påføringsmetoder efter bortfjernelse af
strøelsen; for fjerkræ gøres
dette efter hver produktionscyklus, for andre dyr
med jævne mellemrum:

Vigtigt: Ved sygdomsudbrud skal
gødning/strøelse behandles, inden
det fjernes fra bygningen(10)
1. Fjern gødning eller strøelse fra hønsehuse
2. Tilsæt cirka 10 kg brændt kalk pr. m3 strøelse
eller gødning
3. Homogenisér blandingen af brændt kalk og
gødning eller strøelse
4. Oplagr den kalkbehandlede gødning
5. Efter mindst 24 timer kan den kalkbehandlede
gødning bortskaffes i overensstemmelse med
lokale forskrifter

Figur 4: Eksempel på
desinfektion med brændt
kalk af betongulvet i en
hønsefarm i Tyrkiet.

A. På betongulve(11)
1. Vask anlægget med rindende vand
2. Drys rigeligt med brændt kalk så det dækker det
fugtige gulv (fx 1 kg brændt kalk pr. m2)
3. Sprøjt tilstrækkeligt vand på til at kvæle dampudviklingen fra den brændte kalk (fx 1,5 liter
vand pr. m2)
4. Lad det virke i mindst 2 timer
5. Fej den hydrerede kalk op og fjern det; det kan
genbruges som kalkningsmiddel til jordbrug
som beskrevet i Europæisk standard EN/TS
15084:2007 (Liming materials, Determination of
the lime requirement, Guidelines, principles and
parameters)

Figur 2: Homogenisering af gødning og brændt kalk
udendørs (United Kingdom). Der dannes damp på
grund af varmeudvikling fra reaktionen.

B. På lergulve(12)
1. Fej gulvet
2. Drys cirka ½ kg brændt kalk pr. m2 ud på det
fugtige gulv
3. Vand med ½ liter pr. m2 eller tilstrækkeligt til at
dæmpe dampudviklingen fra den brændte kalk
4. Lad det virke i mindst 24 timer
5. Fej det hydrerede kalk op og fjern det; det kan
genbruges som kalkningsmiddel til jordbrug
som beskrevet i Europæisk standard EN/TS
15084:2007 (Liming materials, Determination of
the lime requirement, Guidelines, principles and
parameters)
Figur 3: Oplagring af kalkbehandlet
hønsegødning (United Kingdom).
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2.4 Vægge i staldbygninger

3. Desinfektion af kadavere ved
sygdomsudbrud

Det anbefales at kalke væggene i staldbygninger
en gang om året med følgende fremgangsmåde(11).
I hønsehold gøres dette før hver ny produktionscyklus(9).

Brændt kalk har hyppigt været brugt til desinfektion ved epidemiudbrud af for eksempel mund- og
klovsyge(3), Aujeszkys sygdom(4), afrikansk svinepest(5) såvel som fugleinfluenza.

Påføringsmetode til 150-200 m2 væg (afhængigt af
væggens porøsitet):
1. Hæld 35 liter (25 kg) hydratkalk i 50 liter vand
2. Lad blandingen hvile i 12 timer
3. Tilsæt eventuelt 2 liter surmælk eller tykmælk
(cirka 2 %), eller alun eller organisk lim (cirka
1 %)
4. Omrør den således fremstillede opslemning, og
sprøjt den på væggen
Målet er at væggene i staldbygningen bliver helt
hvide (se figur 5)

I dette afsnit resumeres anbefalet god praksis til
desinfektion af kadavere ved sygdomsudbrud.
Detaljerede sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af brændt kalk beskrives i
afsnit 4.

3.1. Midlertidig opbevaring inden
bortskaffelse
Dæk de potentielt kontaminerede kadavere med
rigelige mængder brændt kalk (se figur 6). Laget af
brændt kalk skal dække kadaverne fuldstændigt.

3.2. Bortskaffelse af kadavere
I henhold til Europæisk forordning (EF) nr.
1774/2002 (kapitel 2, artikel 4.2)(13) skal kontaminerede kadavere bortskaffes ved en form for varmebehandling eller ved forbrænding. Heraf følger
at nedgravning/dumpning ikke er tilladt. Dog anbefaler enkelte håndbøger og vejledninger inden
for og uden for EU(15 16 17) at nedgrave kadavere ved
sygdomsudbrud. Metoderne varierer, men hovedformålet er at undgå sygdomsspredning (insekter,
fugle, rotter).

Figur 5: Eksempel på kalkning af stald med hvidtekalk.
Hvidtekalk kan også påføres med kost eller ved anden
egnet metode (Belgien).

Vigtigt: Bring altid
dyrene ud inden
behandling.

Figur 6: Japanske sundhedsarbejdere spreder brændt
kalk på døde høns for at dræbe fugleinfluenzavirus.
(Se Japan 2004 billede på fra http://www.duncans.ca/
birdflu/, revideret 10. januar 2008).
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1,30 til 1,50 m

0,50 m

Muldjord: 0,3 – 0,5 m
Kompakt jord: 1 m
Brændt kalk (mindst 10 % af den samlede kadavervægt)
Kadavere af fjerkræ: 0,4 m
Brændt kalk

Figur 7: Sektion af et hul til
nedgravning af fjerkrækadavere,
taget fra den franske
regerings pandemiplan for
fugleinfluenza(14). Lag af brændt
kalk skal dække kadaverne
fuldstændigt.

4. Specifikationer for brændt kalk,
sundheds- og sikkerhedsinformation
Til de ovenfor beskrevne metoder anbefales det
at bruge brændt kalk og hydratkalk i kvaliteterne
CL90, CL80 (fra kalksten) eller DL85 (fra dolomitkalk) som beskrevet i Europæisk standard EN 4591:2002. Brændt kalk findes i næsten alle verdens
lande og kan nemt fremskaffes via lokale producenter eller distributører.

Kalkning af gødning eller strøelse frembringer ammoniak. Hvis ammoniakkoncentrationen ligger
mellem 0,5 % og 5 % (volumen/volumenprocent),
hvilket kan forekomme under ganske særlige forhold, når gødning/strøelse kalkes, er ammoniak
skadelig ved indånding og irriterer øjne, luftveje og
hud [Xn;R:20-36/37/38](18). Under kalkning af strøelse eller gødning er beskyttelsesdragt, handsker
og ansigts- og øjenbeskyttelse beregnet til eksponering af ammoniak, obligatorisk (fx åndedrætsmasker med patroner der absorberer ammoniak).

Brændt kalk, hydratkalk og kalkmælk er irriterende
stoffer (Xi). Tabel 1 viser de sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages, når disse stoffer bruges.
Detaljerede sikkerhedsdatablade for brændt kalk,
hydratkalk og kalkmælk fås fra kalkproducenten og
kan downloades fra EuLA’s website: http://www.
eula.be eller http://www.faxekalk.dk

Tabel 1: Beskyttelsesforanstaltninger der skal iagttages ved brug af brændt kalk, hydratkalk og kalkmælk
Brændt kalk
Åndedrætsbeskyttelse: Brug passende åndedrætsværn

Hydratkalk	Kalkmælk

3

3

3

3

3

3

3

3

mod støvpartikler afhængigt af risikoniveauet.
Beskyttelse af hænder: Benyt godkendte nitrilgummiimpregnerede  
handsker med CE-mærke.
Øjenbeskyttelse: Tætsluttende beskyttelsesbriller med sideskærme eller
vidvinkel heldækkende beskyttelsesbriller. Bær ikke kontaktlinser under
håndtering af dette produkt. Det tilrådes at have øjenskylleudstyr ved hånden.
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