
av täta skivor, som hindrar direkt kontakt mellan 
djuren och hindrar att smitta sprids via sekret och 
gödsel.

-  Reservera tillräckligt många igloor eller andra box-
ar för att kunna isolera djuren ordentligt under 
eventuella sjukdomsutbrott eller rusningsperioder.

5.  Följ Djurens hälsa ETT rf:s anvisningar för att  
hindra smittspridning vid djurhandeln och följ  
ETT:s och Eviras importanvisningar.

6.  Följ ETT:s och slakteriernas anvisningar gällande 
M. bovis -smitta.

7.  Följ slakteriets anvisningar om salmonellaundersök-
ning. Rekommendation: salmonellaundersökning 
en gång om året (sälj inte en kalv innan du har fått 
ett negativt testresultat).

8.  Se till att ha ett adekvat sjukdomsskydd i samband 
med lastningen:

-  Flytta djuren till ett separat lastningsutrymme eller 
-avhämtningsplats eller ta ut djuren.

-  Ordna möjlighet för chaufförerna att tvätta sina 
händer och stövlar.

-  Observera, att det finns risk för smitta om chauffö-
ren kommer in i ladugården eller det finns en direkt 
ingång från transportbilen till produktionsutrymmet!

-  Om djuren måste hämtas ut från ladugården av 
chauffören är det omöjligt att kontrollera smittoris-
ken vid transporten, och djurägaren bär ansvaret. 
Tvätta och desinficera pålastningsutrymmet efter 
varje pålastning. Rekommendation: Håll kalvarna  
i en egen avdelning med skild utgång.

9.  Djuren måste hanteras adekvat vid pålastningen. 
Se till att det går lätt att lasta djuren på bilen från 
din gård.

ANVISNING OM  
FÖRMEDLINGSKALVAR

1.  Se till att din gård är ansluten till Naseva och att 
hälsovårdsbesök görs regelbundet.

2.  Innan du tar emot nya djur på din gård, kontrollera 
hälsotillståndet för vart och ett djur med hjälp av 
den Naseva-rapport över djurens hälsostatus som 
ursprungsgården skickar. Se till att djuren skyddas 
mot sjukdomar vid flyttransporterna.

3.  Köp inte djur till din gård från en gård vars häl-
sostatus du inte känner till (t.ex. djurhållningsplatser 
för uppfödning av kalvar eller köttnöt).

4.  Meddela omedelbart slakteriets djurförmedling 
och andra berörda om du ser symtom på eller 
misstänker att djuren har en smittsam sjukdom.  
Rekommendation: anteckna i Naseva att en speci-
alsituation uppkommit. Du kan sälja kalvar om:

-  Det inte har förekommit epidemier av akuta tarm-, 
klöv- och luftvägsinfektioner i din besättning under 
den senaste månaden (1 mån).

-  Ringorm inte förekommer eller misstänks i din be-
sättning.

-  Det har gått 6 månader sedan den första vacci-
nationen mot konstaterad ringorm, sanerings- och 
fortsättande åtgärder har gjorts och djuren har va-
rit helt symptomfria i minst tre (3) månader.

-  Om det periodvis förekommer symptom på tarm-,  
klöv- eller luftvägsinfektioner, ska de kalvar som 
säljs vara friska, och de ska hållas isolerade från 
sjuka djur minst 2 veckor före förmedlingen.

-  Skilj de symptomfria kalvar du ska sälja från djur 
som har smittsamma klövsjukdomar, diarré eller 
luftvägssjukdomar och från djur som varit i kontakt 
med sådana och placera dem i en skild avdelning, 
eller avskilj dem åtminstone med en mellanvägg 
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När du säljer förmedlingskalvar via slakteriet, följ reglerna för trygg djurhandel 
och sälj endast friska djur. Ett enda sjukt eller latent sjukt djur kan smitta mottagar-
gårdens hela besättning.



Checklista för kalvens förmedlingsduglighet:
1.  Kalven har märkts och registrerats inom 7 dygn  

efter födelsen. Den har öronmärken i båda öro-
nen och kalvkortet är ifyllt. Alla kalvar som går  
till förmedling har ett e-Märke som hjälpmärke, 
som är fäst i kalvens vänstra öra.

2.  Kalvens navel har läkt.

3.  Kalven andas normalt. Den har inte symtom på 
luftvägsinfektion.

4.  Kalven har friska ben. Den står och går normalt.

5.  Kalven har inte diarré. Den har inte heller hudför-
ändringar. Kalven är ren och har en fin hårrem-
men.

6.  Kalven har fått tillräckligt att äta och är normalt  
utvecklad för sin ålder. Kontrollera vid behov  
att den har tillräcklig vikt och dagstillväxt genom 
att väga eller mäta kalven (dagstillväxt minst  
450 g/dag).

7.  Kalven har fått råmjölk av god kvalitet inom 6 tim-
mar efter födelsen. Kalven har fått dricka från tutt. 
En kalv som sålts som avvänjd har avvants senast 
en vecka före förmedling och kan äta torrt foder.

8.  Om kalven avhornas ska ingreppet göras enligt 
rekommendationerna med hjälp av smärtlindring. 
Avhorning rekommenderas inte för spädkalvar.

 

Kvalitetsavvikelser hos förmedlingskalvar
Producenten och chauffören kontrollerar att kalven 
är i skick att förmedlas. Enligt huvudregeln ska alla 
kalvar som inte är helt friska stanna kvar i ursprungs-
besättningen för behandling och förmedlas först se-
nare då de är helt friska. Undantag från regeln kan 
göras, om problemet är lindrigt och kan behandlas 
i den mottagande besättningen. De vårdkostnader 
som uppkommer på grund av kvalitetsavvikelsen  
kan avdras från kalvens pris.

Lindriga kvalitetsavvikelser hos kalvar,  
kalven kan förmedlas:
•  lindrigt navelbråck eller lindrig yttre navel-

inflammation
•  lindrigt håravfall, lindrig hudinfektion

Kalvarnas sjukdomar / besvär
som ska behandlas före förmedlingen:
•  om kalvarna är ens litet smutsade med gödsel 

måste uppfödningsförhållandena förbättras.  
Kalvarna ska borstas/tvättas om hårremmen är 
smutsad med gödsel (över 20 %).

•  tydligt navelbråck
•  svår navelinflammation: naveln är tjock och öm-

mar, är varig och/eller inflammationen har gått in 
i bukhålan

•  ledinflammation och svåra skavsår på benen
•  allvarlig infektion i luftvägarna: hosta, rinnande 

näsborrar, feber, kraftig och tät andning
•  diarré: lös, vattnig avföring, smutsig bakdel
•  ringorm och andra allvarliga hudförändringar
•  feber (kroppstemperatur över 39,7°C)
•  underutvecklad för sin ålder eller spädkalv som 

är lättare än 38 kg
 

OBS! Besättningsveterinären behandlar enskilda fall. Om en akut, smittosam sjukdom bryter ut på gården, 
eller om ett djur som anmälts till förmedling insjuknar, måste detta anmälas till slakteriets djurförmedling.
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