
•  Hälsovården är en viktig del av en 
öppen och spårbar matkedja

•  Djurens hälsa, välmående och använd
ningen av läkemedel intresserar oss 
alla. Med heltäckande uppgifter från 
hela Finland kan vi berätta om goda 
resultat.  

•  Kontrollerad användning av mikro
bläkemedel minskar uppkomsten av 
bakteriestammar som är skadliga för 
människor och djur och minskar risken 
för rester i livsmedel

•  Med hjälp av gemensamma data kan 
man även utveckla livsmedlens helhets
kvalitet och konsumentsäkerheten

A N S VA R S -
F U L L H E T

Naseva, som är nötgårdarnas datasys
tem för hälsovården, är handlingsmodel
lens centrala verktyg. Från Naseva kan 
man ta ut en elektronisk rapport över 
besättningens hälsotillstånd som stöd  
vid djurköp.

Målet är att köparen/djurens mottagare 
känner till ursrungsbesättningens hälsotill
stånd innan djurens flyttas, så att risken 
kan kontrolleras.
Under åren 2016 och 2017 anordnas 
nationell utbildning om handlingsmodel
lerna och användningen av Naseva.
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Det finns risk för att spridningen av 
smittsamma sjukdomar med symp
tomfria djur mellan besättningar 
ökar om inte verksamhetskulturen 
ändras. 

Vi behöver gemensamma spelregler 
för att minimera sjukdomsriskerna  
i djurtrafiken. 

En säker verksamhetsmodell är en 
gemensam angelägenhet för alla, 
och ger fördelar som gagnar alla 
aktörer i matkedjan, allt från produ
cent till konsument.

GEMENSAMMA
SPELREGLER FÖR 
NÖTKREATURS-
TRAFIKEN



•  Välmående och friska djur underlättar 
producentens arbete och gör att det 
känns bra att jobba

•  Regelbundna hälsovårdsbesök gör  
hälsovårdsarbetet systematiskt och 
hjälper oss att rikta fokus på före
byggande åtgärder

•  Med hjälp av Naseva kan vi följa upp 
situationen i fråga om smitto samma 
sjukdomar på landsnivå

•  Förebyggande åtgärder kostar mindre 
än behandling och sanering av sjukdo
mar

•  Arbetsåtgången för vård av sjukdomar 
och behovet av läkemedelsbehandling 
minskar

•  Hälsovårdsbesök av veterinärer som är 
godkända av NEUVO 2020 är stödbe
rättigande

•  Läkemedelsbokföringen i Naseva 
möjliggör utlämning av läkemedel mot 
allmänt förekommande sjukdomar 

•  Anslutning till Naseva och regelbund
na hälsovårdsbesök är ofta ett krav för 
full salmonellaförsäkringsersättning

H Ä L S A  F Ö R
B E S ÄT T N I N G E N

P E N G A R
I  K A S S A N

•  Med hjälp av Nasevas djurflödesrap
port kan vi identifiera djurtrafikens 
risker

•  Från gårdar som hör till Naseva kan 
man få data om djurens hälsotillstånd 
för att skydda den egna och andra 
gårdar från smittosamma djursjukdo
mar

•  Samarbetspartner som gården  
bemyndigat kan följa med hälso  
och produktionsrapporter

•  Sjukdomsriskerna kan beaktas vid 
djurtransporter

• Möjliggör riskkontroll vid djurhandeln

T R YG G A R
K E D J A N

€


