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

 

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   
Köp rekryteringsdjuren från besättningar på Sikavas specialnivå, för de uppfyller strängare krav 
t.ex. på sjukdomsuppföljning och smittoskydd. Håll djuren i karantän eller isolering minst en månad 
och sköt djuren alltid sist i ett arbetspass. Ha egna arbetskläder och -utrustning för karantäns- eller 
isoleringsutrymmet.  

Köp från utlandet   
Ta alltid kontakt med ETT före införsel av djur. Kom ihåg att registrera dig som importör av djur hos 
Evira, som 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. 

Djur som lämnar gården  

Använd lastningsutrymme åt djuren som ska lämna gården. Erbjud skyddskläder, stövlar och 
drivskivor åt djurtransportens chaufför och en möjlighet att tvätta händer och stövlar. Håll dörren 
mellan lastningsutrymmet och svinhuset stängd under lastningen och se till med hjälp av ventilationen 
att det inte kommer luft in i svinhuset från lastningsutrymmet eller transportbilen. Tvätta och 
desinficera alltid lastningsutrymmet efter användning. Låt inte chauffören komma in i svinhuset. 

 
2. FODER OCH STRÖ  

Försäkra dig vid köp av foder, att importerade foder eller foderämnen har tillverkats eller importerats 
av de företag som finns 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).  
Det är förbjudet att ge matrester åt svin. 
Se till så att avföring från skadedjur inte kommer i foder eller dricksvatten. Skydda också 
strömaterialet från fåglar och gnagare. Var uppmärksam på att det inte heller ska finnas möjligheter 
för fåglar att sitta i foder- eller strölager eller på utfodringsplatser. Förvara lösviktsfoder och spannmål 
som används i utfodringen i täta, uppifrån slutna silon. Placera foder- och strölagren så långt bort från 
gödsellagren som möjligt. 
 

3. PERSON- OCH FORDONSTRAFIK 

Anmäl avvikande symptom på djuren alltid först till den egna veterinären och efter dennes bedömning 
vid behov åt slakteriet, Sikava och avbytaren, så att situationen kan tas i beaktande i planeringen av 
körrutter och arbetsordning. Om det är fråga om en sjukdom som kan spridas med maskiner, 
informera också maskinentreprenören och de andra användarna av gemensamma maskiner. 
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Persontrafik 

Ordna en smittospärr vid ingången till djurutrymmena, genom vilken alla, också gårdens ägare och 
skötare måste gå. Använd själv och kräv att besökare använder rena skyddskläder och skodon. 
Reservera vid behov en arbetsyta för arbetsverktyg. Ordna möjlighet att tvätta händer, skodon och 
arbetsredskap. Tvätta händerna innan du går in i djurutrymmen. 

Fordonstrafik och entreprenörer 

Sträva till att ordna vägarna på gårdscentret och i området kring det så att foder- och gödselrutterna 
inte korsas. 
Förutsätt av maskinentreprenörerna att arbetsmaskinerna är rengjorda och vid behov desinficerade 
innan de kommer till gården. Erbjud möjlighet att tvätta och desinficera arbetsmaskinerna innan 
entreprenören åker från gården. Kom överens om hur maskiner som används av flera gårdar ska 
tvättas.  
Kadaveravhämtningen ska ske från ett ställe, som finns utanför svinhusets gårdsområde. 
 

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

Utländska besökare och arbetstagare 

Även för utländska besökare och arbetstagare på din gård gäller 48 timmars regel och skydds-
klädesanvisningen.  Utländska arbetstagare får inte ta med sig livsmedel från sitt hemland in i 
djurhållningsstallet. Låt inte besökare från områden med sjukdomar som med lätthet sprider sig 
komma in i produktionsdjursutrymmena. 
 

5. ANDRA HUSDJUR OCH SKADEDJUR   

Andra husdjur hör inte hemma i produktionsanläggningar för produktionsdjur eller foderlager. Håll 
katter endast den mängd som krävs för att hålla råttor och möss borta. Bekämpa gnagare och flugor 
regelbundet.   
 

6. BRYT INFEKTIONSKEDJAN, FÖRMINSKA INFEKTIONSRISKEN  

En god ordning och allmän hygien i produktionsutrymmena minskar smittorisken. Ökad djurtäthet ökar 
smittotrycket, för oftast sprids smittor via sekret eller vid beröring av ett annat djur. Genom att dela in 
produktionsanläggningen i avdelningar och att ha omgångsuppfödning, är det möjligt att ha djur av 
samma ålder i avdelningen, och avdelningen kan tvättas och desinficeras mellan omgångarna. 
Uppfödning av djur i olika ålder på samma djurhållningsplats ökar infektionstrycket, fastän djuren är 
på olika avdelningar. Ett enkelriktat djurflöde minskar smittospridningen från äldre djur till yngre. 
 

7. FÖRBÄTTRA 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. 
Följ de rekommenderade vaccineringsprogrammen för att förbättra svinens motståndskraft. 
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Observera djurens beteende, utveckla sitt s.k. ”svinblick” och reagera på signaler som uttrycker att 
djuren möjligtvis upplever stress. 

 

8. SMITTOKONTROLL  

Observera djurens hälsa och bilda dig en helhetsbild över sjukdomar och dödsfall i svinhuset. Ta reda 
på orsakerna till sjukdomarna tillsammans med din veterinär och för vid behov prover på analys. 
Utnyttja obduktioner, slaktresultat och hälsovårdsbesöksblanketter i sjukdomsuppföljningen. Använd 
Sikava eller något produktionsuppföljningsprogram för att spara skötsel- och medicinerings-
uppgifterna. Se till att kadaverhanteringen av självdöda och på gården avlivade djur sker lagenligt. 

 

9. PLANENLIG HÄLSOVÅRD  

Ingå ett hälsovårdsavtal med din veterinär, med vilket du ansluter gården till hälsovårdsregistret 
Sikava. Delta i produktionsuppföljning, så kan du aktivt följa med egna produktionsresultat och 
jämförelseresultat samt utnyttja informationen i utvecklingen av produktionen. 
På hälsovårdbesöken, definierade av Sikava, som görs 4-6 gånger per år, iakttas djurens 
förhållanden, sjukdomsläge och välmående. Med hjälp av hälsovårdsplanen som görs en gång om 
året strävar man till att planenligt förbättra djurens hälsoläge och välmående samt gårdens produktion 
och skydd mot smittosamma sjukdomar. 
 

10. INSTÄLLNING, MOTIVATION, SAMARBETE  

Sjukdomsbekämpning kräver inte nödvändigtvis stora investeringar. Samarbeta tillsammans med 
granngårdar och produktionskedjan för att få ett enhetligt 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   
Anvisningar och blanketter:  
Djur / Djurhälsa och sjukdomar/ Provtagning och insändning av prover /  Svin 
 
Djur/ Sakenheter/ Animaliska biprodukter/ Destruktion av dött djur och kadaver uppsamling 
 
   
  www.sikava.fi    
 

http://www.evira.fi/

