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Producenten själv kan påverka djurens hälsa och minska risken för spridningen av smittosamma sjukdomar, 
både på gården och från gården. Följande rutiner och handlingssätt som ETT rekommenderar kostar inte 
mycket, men kan förhindra  spridning av allvarliga djursjukdomar som skulle innebära ekonomiska förluster 
och försämring av djurens välmående.  

 
 
1. DJURTRANSPORTER 
Fokusera på en produktionsinriktning, för olika djurslag, djur i olika åldrar och en livlig djurtrafik ökar smittoriskerna.   
Vid djurhandel har du som köpare rätt att ställa säljaren frågor om och krav på djurens hälsotillstånd. 

Köpa djur i Finland  

 Skaffa avelsäggen och –kycklingarna från gårdar eller produktionskedjor som hör till hälsokontrollen. Se till att 
få information om kycklingarnas hälsa, vacciner och avmaskningar antingen med Fjäderfäförbundets blankett 
(intyg på hönornas ursprung) eller på annat motsvarande sätt. 

 Begär information om ursprungsbesättningens hälsotillstånd och försäkra dig om att man följt 
salmonellaövervakningsprogrammet. 

 Om du köper importerade djur, försäkra dig om att de är importerade enligt Eviras och ETT:s anvisningar. 

 När det kommer kycklingar till uppfödningsenheten, se till att rutten från bilen till hallen är ren och att 
smittoalstrare inte kommer in i produktionsutrymmena med skodon, lådor, vagnar eller andra dylika redskap. 

 Om möjligt, undvik att chauffören rör sig i djurutrymmena. 
 

Köpa djur utomlands 

 Import av fjäderfä hör inte till rutinerna på gårdsnivå, utan bör koncentreras till proffesionell import av 
avelsmaterial. Vid import måste man följa de officiella förordningar som Evira ger och ETT:s 
tilläggsanvisningarna för riskkontroll, vilka näringen gemensamt kommit överens om. 

 Försäkra sig om att de nödvändiga karantänarrangemangen, undersökningarna och andra åtgärder är gjorda i 
samband med importen, så att möjliga smittor inte sprids med importfåglarna till din gård, närområdet eller in i 
produktionskedjan. Ansvaret ligger på importören! 
 

Avhämtning av kycklingar, slaktfåglar och ägg  

 Vid avhämtning av ägg eller fåglar, se till att lastarna i mån av möjlighet inte behöver gå in i djurstallet eller att 
det i så fall finns korrekta skyddskläder och –skodon för dem, samt möjlighet att tvätta och desinficera händer 
och skodon. 

 Kontrollera att transportfordonet är sakenligt rengjort och att transportlådorna för fåglar och ägg är hela och 
rena (engång eller sådana som kan tvättas) 

 Håll transportrutten på gården ren 
 

2. FODER OCH STRÖ 

 Försäkra dig vid köp av foder att fodret är tillverkat eller importerat av ett företag som finns på ETT:s 
positivlista. Dessa företag har förbundit sig att i sin verksamhet följa en frivillig riskkontroll för salmonella, en 
strängare kontroll än lagstiftningen förutsätter. 

 Om du själv importerar foder eller foderämnen, försäkra dig om att importpartiet undersöks för salmonella i 
Finland, före fodret tas i bruk (spara undersökningsresultatet) 

 Se till att det inte hamnar djuravföring i fodret eller dricksvattnet. Fäst uppmärksamhet vid att fodret lagras så 
att det inte kan nås av vilda fåglar eller gnagare. 

 Skydda också ströet från fåglar och gnagare. Se till att det inte finns sittplatser för fåglar i foder- och strölager. 

 Rengör foderlinjen mellan varje omgång. 
 

3. PERSON- OCH FORDONSTRAFIK 

Persontrafik 

 Låt endast nödvändiga besökare komma in i produktionsutrymmena. 

 I alla produktionsutrymmen ska besökarna avända avdelningsvis smittospärr. En bänk vid ingången 
underlättar byte av kläder och med hjälp av bänken är det lätt att skilja åt den sk smutsiga och rena sidan 

 Erbjud besökarna en sakenlig skyddsklädsel och skyddsskodon (stövlar eller skoöverdrag av plast). Ordna 
möjlighet att tvätta händer, kläder och arbetsredskap. 
 

Fordonstrafik 

 Ordna rutterna på gårdcentret och dess närområde så att rutterna för smutsig och ren trafik inte korsas. 

 För fordon som regelbundet rör sig från en gård till en annan, såsom foderbilar, oljebil, avfallsbil o.dyl. bör 
man ordna transportrutter som inte går vid ingången till produktionsutrymmen. Placera avfallskärlet och 
avhämtningsplatsen för kadaver så långt bort som möjligt från produktions- och serviceutrymmen. 
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 Ställ krav på entreprenörer att arbetsmaskinerna är tvättade och vid behov desinficerade före de kommer till 
gården. Erbjud möjlighet att tvätta och desinficera maskinerna före de far från gården. Kom överens om 
tvättrutiner för maskiner som används gemensamt. 

   

 
4. KONTAKTER UTOMLANDS 

Utlandsresor 

 Klä dig i skyddskläder om du på utlandsresor besöker djurgårdar 

 Gå inte i djurstall i hemlandet förrän det gått minst 48 timmar från djurkontakten utomlands. När du kommit 
hem, bada bastu, tvätta kläderna du använt på resan och desinficera skorna. 

 Hämta inte animaliska produkter som souvenirer! 

 Om du fått diarre på resan, försäkra dig om att du inte bär på salmonella. 

 Besök i länder där det förekommer djursjukdomar som med lätthet sprider sig rekommenderas inte 

Utländska besökare och arbetstagare 

 Den samma 48 timmars reglen gäller också utländska besökare, samt regeln för skyddskläder 

 Utländska arbetstagare får inte ta med sig livsmedel från sitt hemland in i produktionsutrymmena. Om 
arbetstagaren i sitt hemland har djurkontakter, låt dem inte jobba förrän det gått 48 timmar från kontakten. 

 Låt inte besökare från länder med djursjukdomar som med lätthet sprider sig komma in i utrymmena med 
produktionsdjur.  

 
5. ANDRA HUSDJUR OCH SKADEDJUR 
Andra husdjur hör inte hemma i utrymmen för produktionsdjur. Skadedjur kan fungera som smittospridare. 

 Håll produktionsbyggnadens väggar fria från växtlighet. 

 Mata inte vilda fåglar i närheten av produktionsutrymmena. 

 Om du har en hund, ge aldrig utländska tuggben eller svinöron åt den på grund av salmonellarisken 

 Om du har jakt på vattenfågel som hobby, tvätta noggrant händerna efter att du hanterat viltet förrän du går in 
i produktionsutrymmena. Förstör fåglarnas inälvor och annat slaktavfall på så sätt att de inte orsakar risk för 
smitta. 

 Ha inte olika fågelarter på samma gård 

 Om det på gården också finns andra produktionsdjur, använd alltid skild skyddutrustning i 
produktionsutrymmena för fjäderfä 

 Regelbunden bekämpning av gnagare och flugor 
 
6. BRYT INFEKTIONSKEDJAN, FÖRMINSKA INFEKTIONSRISKEN 

 Sköt om att produktionsutrymmena är allmänt rena och hygieniska 

 Sträva till omgångsuppfödning! En djurbesättning med enhetlig ålderstruktur har en starkare motståndskraft. 

 Tvätta och desinficera omsorgsfullt mellan omgångarna. Låt produktionsutrymmena torka förrän nästa 
omgång med fåglar kommer. I en besättning med kontinuerligt uppfödning måste man regelbundet hålla en 
produktionspaus, och under tiden tvätta och desinficera. 

 Håll djurtätheten måttlig, för det minskar smittotrycket. Ta bort fåglar i dåligt skick i tid. 

 Ta bort kadaver så snabbt som möjligt ur hallen. Förvara kadavren sakligt och förstör dem enligt 
förordningarna. 

o Kadaveruppsamling 
o Förbränning i en godkänd apparat 

 
 
7. FÖRBÄTTRA DJURENS MOTSTÅNDSKRAFT 

 Erbjud djuren möjlighet till att utföra artspecifikt beteende och förhållanden som djuren lätt kan anpassa sig till 

 Följ med flockens beteende, utveckla ditt fågelöga och reagera på tecken som berättar om att djuren upplever 
stress 

 Utfodra fåglarna enligt produktionsdasen och se till att det finns tillräckligt med vatten. Kontrollera regelbundet 
att foder- och vattenutdelningen fungerar. 

 Ge grund för en bra motståndskraft åt moderdjuren genom ett omsorgsfullt utfört vaccineringsprogram i 
kycklingskedet 
 

8. SMITTOKONTROLL 

 Se till att man på gården följer salmonellaövervakningsprogrammet, och att de officiella veterinärbesöken som 
hör till programmet dokumenteras på blanketten för salmonellaövervakningsbesök på fjäderfägård 

 Om gården gör till hälsokontrollprogrammet för fjäderfä, se till att proverna som hör till hälsokontrollen tas 
enligt programmet 

 Vid misstänkta symptom ta alltid kontakt med veterinär och skicka utmönstrade eller döda fåglar till Evira för 
undersökning 
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 Håll noggrann bokföring på sjukdomar och behandlingar 

 Kom ihåg att varje fjäderfäbesättning och –hållningsplats som registreras (till den lokala 
landsbygdsmyndigheten)! 

 
 
9. HÄLSOVÅRD 

 Utveckla gårdens verksamhet genom hälsovård. Gör ett hälsovårdskontrakt med veterinären och kom 
överens om regelbundna hälsovårdsbesök, som utgör bas för hälsovårdsbesöksrapport och –plan. Detta är 
obligatoriskt för de fjäderfägårdar, som får vacciner. För övriga är det frivilligt. 

 Försäkra sig om att produktionen uppfyller nationella nivåns krav på hälsovården. 
 

 
10. INSTÄLLNING, MOTIVATION, SAMARBETE 
Sjukdomsbekämpning kräver inte nödvändigtvis stora investeringar. Bra dagliga rutiner och en ständig vaksamhet 
förbättrar gårdens smittoskydd snabbt och bestående.  

 Samarbeta med produktionskedjan och dina granngårdar för att uppnå ett enhetligt smittoskydd.  

 Gör en uppskattning på vilka de kritiska punkterna är på din gård. Rådfråga din veterinär och ta itu med 
åtgärderna.  

 
 
Ytterligare information och blanketter:   
 
  www.ett.fi     
 
  www.evira.fi   
 

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

