
  FÖREBYGGANDE AV SMITTORISKER I NÖTBESÄTTNINGAR  25.09.2012 

1 

 

  

Producenten kan själv inverka på djurens hälsa och minska risken för spridningen av 
smittosamma djursjukdomar till, på och från gården. Följande ETT:s  rekommenderade 
handlingssätt är inte dyra men kan förhindra spridning av allvarliga djursjukdomar och på 
det sättet förhindra ekonomiska förluster och försämringar på djurens välfärd.    

 

1.  DJURTRANSPORTER 

Djur som kommer till gården 

Fokusera på en produktionsinriktning, eftersom olika djurraser, olika åldrar på djuren och en livlig 
djurtrafik på gården ökar sjukdomsrisken.  

Vid handel av djur har du som köpare rätt att ställa krav på djurets hälsotillstånd. 

Köp från hemlandet   
Begär alltid ett bevis på ursprungsgårdens hälsotillstånd (ETU- Nötbesättningens hälsointyg). 
Förutsätt att nötkreatur som kommer till din gård, har undersökts för salmonella två månader 
innan djuren flyttas och att resultatet är negativt.  Detta gäller även tjurar för gemensam 
användning och vid kontraktsuppfödning av kvigor. Anskaffning av djur bör inte ske från köttnöts 
uppfödare eller från slaktdjursförmedlingen.  

Köp från utlandet   
Ta alltid kontakt med ETT före införsel av djur. Kom ihåg att registrera dig som importör av djur 
hos Evira, som även utfärdar officiella krav för införsel av djur. Ifall du köper djur, importsperma 
eller -embryon, försäkra dig om att de har förts in till Finland enligt ETT:s anvisningar. Kom även 
ihåg att djur som är embryomottagare av importerade embryon ska undersökas enligt ETT:s 
anvisningar efter embryoöverföringen.    

Djur som lämnar gården 

Lasta ut djuren från stallet själv eller använd ett lastningsutrymme för djur som ska lämna gården. 
Erbjud skyddskläder och stövlar för djurförmedlings chaufförer samt möjlighet till rengöring av 
händer och stövlar.     
Ta salmonellaprover och beställ ett ETU -Nötbesättningens hälsointyg av din veterinär för djuren 
som ska säljas. Ifall symptom av smittosamma djursjukdomar förekommer i besättningen, sälj inga 
livdjur för före minst 4 veckor har passerat från förekomsten av symptomen.  

 2. FODER 

Försäkra dig vid köp av foder, att importerade foder eller foderämnen har tillverkats eller 
importerats av de företag som står med på ETT:s positivlista. Ifall du importerar foder eller 
foderämnen på egen hand, försäkra dig om att det importerade partiet undersöks för salmonella i 
Finland före ibruktagandet (spara undersökningsbeviset).  
Håll koll på att djurens avföring inte hamnar i fodret eller i dricksvattnet. Uppmärksamma särskilt att 
fåglar inte har möjlighet att sitta ovanför foderförråd/silon eller vid utfodringsplatser/foderbord.   

3. PERSON OCH FORDONSTRAFIK 

Informera alltid vid symptom av smittosamma sjukdomar till mejeriet, slakteriet, seminjouren, 
avbytare, maskinentreprenörer eller till användare av gemensamma maskiner för att situationen 
ska kunna beräknas in vid planering av kör- och arbetsscheman.  
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Persontrafik 

Anordna en smittospärr vid ingången till djurhållningsplatser, varigenom all trafik måste ske. Erbjud 
besökare rena skyddskläder och stövlar (skoskydd vid korta besök). Reservera en arbetsyta 
skyddad med t.ex. tidningspapper för eventuella verktyg. Ordna möjlighet till rengöring/tvätt av 
händer, stövlar och verktyg. Ifall smittsam diarré och/eller kraftiga symptom av hosta förekommer 
hos besättningen ska endast de nödvändiga besökarna tillåtas inträde till djurstallet.     

Fordonstrafik och entreprenörer  

Arrangera gårdscentralen och dess vägar i närområdet så att de rena och orena vägarna inte 
korsar varandra. Ifall korsningar av rutterna inte går att undvika bör man skydda dessa med en 
körbro, med hjälp av någon form av strömedel eller byggnadsfinkalk (släckt kalk SL 90). Rengör 
korsningarna noggrant efter att jobbet blivit avklarat.  
Förutsätt av entreprenören att arbetsmaskinerna har rengjorts och desinficerats innan ankomst till 
gården. Erbjud möjlighet till tvätt och desinficering av maskinerna före avfärd från gården. Kom 
överens om rengöringsarrangemanget gällande gemensamt ägda maskiner.       

4. KONTAKTER UTOMLANDS 

Utlandsresor  

Klä dig i skyddskläder ifall du i samband med en utlandsresa besöker en djurgård. Gå inte in i en 
djurhållningsplats i hemlandet före 48 timmar efter att du varit i kontakt med djur utomlands. Bada 
bastu efter att du kommit hem från resan, tvätta alla kläder som använts vid resan och desinficera 
skorna. Ta inte med dig animaliska produkter som souvenirer hem från resan! Ifall du har blivit 
smittad med diarré på utlandsresan bör du försäkra dig om att du inte är bärare av 
salmonellasmittan. Besök i länder där förekomst av djursjukdomar som med lätthet sprider sig, 
rekommenderas inte.    

Utländska besökare och arbetstagare 

Även utländska besökare som besöker din gård berörs av 48 timmars regeln och 
skyddsklädesanvisningen.   
Utländska arbetstagare får inte ta med sig matsäckar från deras hemland in i djurhållningsstallet. 
Ifall de utländska arbetstagarna har kontakt med djur i sitt hemland bör man inte tillåta tillträde i 
djurstallet i Finland före 48 timmar har passerat sedan kontakten. Tillåt inga besökare i 
djurhållningsplatsen från länder där djursjukdomar som med lätthet sprider sig förekommer. 
 

5. ANDRA HUSDJUR OCH SKADEDJUR   

Andra husdjur hör inte hemma i produktionsanläggningar för produktionsdjur. Håll katter endast 
den mängd som krävs för att hålla skadedjur borta. Tillåt inga djur inträde i mjölkrummet! Bekämpa 
gnagare och flugor regelbundet.   

6. BRYTNING AV INFEKTIONSKEDJAN, INFEKTIONSRISKENS FÖRMINSKNING  

Värna om den allmänna hygienen i djurhållningsanläggningarna. En lagom djurtäthet i stallet 
minskar infektionstrycket. Gruppera mjölkkorna enligt juverhälsan.    
Sortera kalvarna enligt ålder och förflytta djur gruppvis. Tvätta och vid behov desinficera boxarna 
mellan grupperna. Förflyttningar bör ske endast i en riktning så att infektioner inte smittar från äldre 
till yngre djur, så lämna inte kvar ett djur som redan funnits på gården för att bli del av en ny grupp. 
För besättningar med mer än 50 kor rekommenderas separata områden för ungdjuren och speciellt 
för kalvar.   
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Fördela köttnötsenheterna i avdelningar som töms och fylls på en gång. Tvätta och desinficera 
avdelningarna mellan omgångarna.   

7. FÖRBÄTTRING AV DJURENS MOTSTÅNDSKRAFT    

Erbjud djuren möjligheter att utföra artspecifika beteendemönster samt förhållanden som djuret lätt 
kan anpassa sig till. Utfodra djuren enligt produktionsfas och se till att djuren får tillräckligt med 
vatten. Observera djurens beteende, utveckla ditt så kallade ”djuröga” och reagera på signaler som 
utrycker ifall djuren möjligtvis upplever någon form av stress.     
 

8. SMITTOKONTROLL   
Observera besättningens hälsotillstånd och bilda en övergripande helhetsbild över besättningens 
förekommande sjukdomar, aborter och dödsfall. Ta reda på sjukdomarnas orsaker i samarbete 
med din veterinär och förmedla eventuella prover till vidare analyser. Använd Naseva för att spara 
behandlings- och medicineringsuppgifter. Se till att kadaverhantering av självdöda och på gården 
avlivade djur sker lagenligt.     

9. PLANERAD HÄLSOVÅRD 

Ingå ett hälsovårdsavtal med din veterinär, med vilken du ansluter dig till nötgårdarnas hälsovårds 
uppföljningssystem Naseva. Anslut dig till ett produktionsuppföljningsprogram och var med i 
kvalitetsprogram.    
Veterinären utför ett hälsovårdsbesök minst en gång om året. Upprätta tillsammans en 
hälsovårdsplan, med vilken du kan förbättra djurens hälsotillstånd och välmående samt utveckla 
gårdens produktion. Utfärda vid behov även en bekämpningsplan mot sjukdomar tillsammans med 
din veterinär.   

10. INSTÄLLNING, MOTIVATION, SAMARBETE  

Sjukdomsbekämpning kräver inte nödvändigtvis stora investeringar. Samarbeta tillsammans med 
grannar för att få ett effektivare skydd mot sjukdomar. Uppskatta gårdens kritiska punkter gällande 
smittskyddet. Be din veterinär om råd och påbörja åtgärderna. Bra dagliga rutiner och en konstant 
vaksamhet förbättrar gårdens smittskydd snabbt och bestående.    

 
Ytterligare information och blanketter:    
 
  www.ett.fi     
 
  www.evira.fi   
  Blanketter och anvisningar: Djur/Djursjukdomsforskning/ Nötkreatur: Salmonellaundersökning -
undersökningsremiss.  
 
  Sakenheter/ Animaliska biprodukter/ (Destruktion av dött djur och kadaver uppsamling) (på 
finska)  
 
   
  www.naseva.fi    
 

http://www.ett.fi/
http://www.evira.fi/
http://www.naseva.fi/

