
När du säljer djur:

1.  Kontrollera att det har gått högst 3 månader  
sedan föregående hälsovårdsbesök.

2.  Skicka via Naseva en hälsostatusrapport åt  
köparen som du undertecknat elektroniskt, där  
du intygar att din besättnings hälsostatus har  
bibehållits oförändrad sedan det senaste hälso-
vårdsbesöket.

3.  Om köparen begär det, skicka åt honom/henne 
ett veterinärintyg över hälsostatusen för djurhåll-
ningsstället och/eller det djur som ska köpas.

4.  Djuret/djuren flyttas först efter att köparen har 
gått igenom rapporten. Se till att transporterna 
inte innehåller djur vars hälsostatus är okänd.

5.  Om det har konstaterats EHEC på din gård,  
följ den uppgjorda riskhanteringsplanen. 

6.  Bekämpa yttre- och inre parasiter vid behov eller 
om köparen önskar det innan djuren flyttas.

SPELREGLER FÖR ANSVARSFULL   
DJURHANDEL PÅ GÅRDAR 

MED MJÖLKKOR OCH DIKOR

E N  T R Y G G  H A N D L I N G S M O D E L L  F Ö R  N Ö T K R E A T U R S K E D J A N

När du köper djur, begär av säljargården en rap-
port över gårdens hälsostatus och begär om du så 
önskar också ett veterinärintyg över hälsotillståndet 
hos djurhållningsställets djur. 

Djuret/djuren flyttas först efter att du har försäkrat 
dig om att de djur du köper, deras ursprungsbesätt-
ning och djurhållningsplats uppfyller följande krav:

1.  Transporterna inte innehåller djur vars hälsostatus 
är okänd.

2.  Djuren har inga sjukdomssymptom.

3.  De djur som köps har ett högst 2 månader  
gammalt negativt salmonellatestresultat.

4.  Om det har konstaterats juver- eller luftvägsin-
flammationer i ursprungsbesättningen, har  
deras orsakare undersökts. Str. agalactiae och 
M. bovis -smittor har inte konstaterats.

5.  På djurhållningsplatsen har vid hälsovårds-
besöken inte konstaterats symptom på M. bovis  
-smitta, paratuberkulos eller smittsamma klövsjuk-
domar. Symptom på ringorm har inte konstate-
rats på de senaste tre åren.

6.  På djurhållningsstället har inte konstaterats symp-
tom på smittsamma tarm- eller luftvägssjukdomar 
under den senaste månaden (1 mån).

7.  Om det har konstaterats smittor har man följt 
ETT:s sanerings- eller riskhanteringsanvisningar. 

Gården hör till Naseva och hälsovårdsbesök har gjorts enligt avtalet. 
Följ Djurens hälsa ETT rf:s och Eviras importanvisningar.

Köp inte djur till din gård från mellan- eller slutuppfödningsanläggningar. 

MJÖLK- OCH KÖTTKEDJANS SPÅRBARHETSSYSTEM – EN ÖPPEN, KONTROLLERBAR OCH ANSVARSMEDVETEN PRIMÄRPRODUKTION



E N  T R Y G G  H A N D L I N G S M O D E L L  F Ö R  N Ö T K R E A T U R S K E D J A N

1.  Det behövs inte alltid några stora investe-
ringar eller extra arbete för att bekämpa 
djursjukdomar. Utred nivån på din gårds 
sjukdomsskydd genom en kartläggning av 
sjukdomsriskerna.

2.  Följ spelreglerna för trygg djurtrafik.

3.  Skaffa fodren från företag som finns på 
positivlistan.

-  Håll en god foder- och utfodringshygien.
-  Skydda fodren mot skadedjur.

4.  Se till att det inte kommer sjukdomar till 
gården med person- och fordonstrafik.

-  Ordna med och ta i bruk en sjukdoms-
spärr. Exempel på sjukdomsspärrar finns 
på ETT:s nätsida www.ett.fi/anvisningar 
och blanketter/smittskydd på gårdsnivå.

-  Se till att besökarna utrustas med stöv-
lar, skyddskläder och mössa från gårdens 
sida.

-  Ordna möjlighet för besökarna att tvätta 
och vid behov desinficera händerna och 
arbetsredskapen. Endast rena arbetsred-
skap och -instrument tas in i produktionsut-
rymmena. 

-  Meddela om symptom på smittsamma 
sjukdomar åt gårdens samarbetspartner  
i god tid innan de kommer till gården.

5.  Vid utlandskontakter, minns 48-timmars-
regeln.

6.  Sköt om den allmänna hygienen  
i produktionsutrymmena.

-  Andra husdjur ska inte vistas i produk-
tionsutrymmena. Bekämpa skadedjur.

7.  Bryt sjukdomarnas smittokedja och sänk 
sjukdomstrycket.

-  God vård och goda förhållanden förbätt-
rar djurens motståndskraft.

8.  Gör sjukdomsuppföljningen till en rutin 
och träna upp ditt öga för besättningen.

-  Observera besättningens hälsa och utred 
orsaken till sjukdomar tillsammans med  
veterinären.

9.  Anslut dig till Naseva och förverkliga  
en systematisk djurhälsovård. 

-  Förebyggande hälsovård kostar mindre 
än behandling och/eller sanering av  
sjukdomar.

10.  Beröm dig själv för väl gjort arbete!  
Kom ihåg rätt attityd, motivation och  
samarbete.

MINNESLISTA OM SJUKDOMSSKYDDET PÅ DIN GÅRD!
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