
ETT:s tio principer om smittskydd

Naseva – hem för nötboskapens hälsovård

Minskning av behovet av att använda läkemedel

Säker djurtrafik  

Smittskydd i foderkedjan

Skydd mot skadedjur

TA ETT GREPP OM 
NÖTBOSKAPENS 

HÄLSA!



EXTERN SMITTSKYDD 

1. Djurtrafik
•	 Gör smittfria lastutrymmen
•	 Använd hälsointyg vid köp av djur

2. Foder
•	 Skaffa fodren från tillförlitliga producenter
•	 Skydda fodren mot skadedjur
•	 Se dagligen till att foderbordet och 

dryckeskärlen är rena.

3. Persontrafik
•	 Gör en fungerande smittospärr, använd den 

själv och instruera dina besökare

4. Internationella kontakter
•	 Inse att det finns olika risker för 

djursjukdomar i olika länder
•	 Ta inte med dig livsmedel från utlandsresor

5. Övriga hus- och skadedjur
•	 Gör en handlingsplan för 

skadedjursbekämpning
•	 Var medveten om riskerna med andra 

husdjur

ETT:s tio principer 
om gårdens 
smittskydd

EXTERN SMITTSKYDD

Djurtrafik1.

Foder2.

Persontrafik3.

Internationella kontakter4.

Övriga hus- och skadedjur5.



Intern smittskydd

6. Kontroll av smittorisken
•	 Planera noggrant djurtrafiken inom gården

7. Ökning av motståndskraften
•	 Upprätthåll renlighet hela tiden
•	 Satsa på högklassigt foder, rent vatten och 

god ventilation

8. Uppföljning av sjukdomar
•	 Använd Nasevas specialsituation 
•	 Ta prov av smittade djur

9. Hälsovård
•	 Använd Naseva som en källa till 

hälsoinformation

10. Attityd, motivation och samarbete
•	 Förstå varför smittskyddet är viktigt
•	 Kom ihåg att målet är ett friskt och 

välbefinnande djur → en hälsosam och säker 
livsmedel

•	 Upprätthåll samarbete mellan olika parter

INTERN SMITTSKYDD
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Styrkor i 
högkvalitativ 

finländsk 
mjölk- och 

köttproduktion

Naseva – hem för 
nötboskapens hälsovård

Djurens hälsa

Livsmedelssäkerhet

ANSVARSFULL 
VERKSAMHET

1
TILLFÖRLITLIG 

DATA

2
MERVÄRDE 

I MATKEDJAN

3

Djurens välbefinnande



www.naseva.fi 

Naseva har dokumenterad information om
•	 gårdens smittskydd
•	 djurens hälsa
•	 medicinering av djur
•	 djurens välbefinnande
•	 gårdens verksamhetsformer

NasevaHealthApp är ett verktyg för att 
registrera information om medicinering. 
Registreringen kan göras med 
mobilapplikationen direkt i ladugården.
Producenten behöver inte göra separata 
anteckningar eller senare spara data till Naseva 
på datorn.

Nöthälsovårdens mål är  
att främja

•	nötboskapens hälsa och välbefinnande
•	ansvarsfull användning av läkemedel

•	 folkhälsa
•	 råvarans säkerhet

•	 tillförlitlig datainsamling och 
rapportering som betjänar sina 

användare på ett bra sätt

Produktiv 
hälsovård

•	 fördjupning  
i problemområdena

•	mer omfattande hälsovårdsplan

Nationell hälsovård

•	Naseva-hälsovårdsavtal
•	veterinärens Naseva-

hälsovårdsbesök, minst 1/år
•	 identifiering av problemområden 

inom produktionen
•	överenskomna fortsatta åtgärder

Lagstadgade krav

Naseva är en databas för nötboskapens 
hälsovård som används med webbläsare



Minskning av behovet av 
att använda läkemedel

Att främja djurens välbefinnande och hälsa 
minskar behovet av antibiotika. Använd 
Nasevas hälsovårdsplan och Biocheck.UGent® 
smittskydds utvärdering:
•	 Identifiera och minimera djurtrafikens risker
•	 Gruppera djuren korrekt och blanda inte 

grupperna i onödan
•	 Säkerställ förhållanden och ladugårdarnas 

strukturer för att vara goda och säkra för djur 
och människor

•	 Upprätthåll god hygien
•	 Satsa på kalvarnas förhållanden, utfodring 

och högklassig råmjölk

•	 Be om tydliga instruktioner om hur 
läkemedlen ska användas och förvaras

•	 Registrera medicineringarna i Naseva

Läkemedel som gården har överlåtits är 
endast avsedda för de indikationer som 
beskrivs i medicineringsplanen. Det är 
förbjudet att använda läkemedel för an-
dra indikationer.

När en hälsovårdsveterinär överlåter 
läkemedel i reserv för behandling av 
framtida sjukdomsfall, kräver man:
•	 hälsovårdsavtal
•	 hälsovårdsbesök i rätt tid
•	 hälsovårdsplan för samtliga 

djurhållningsplatser
•	 elektronisk läkemedels bokföring

Den låga användningen av 
antibiotika är en styrka i den 

finländska produktionen.

Vad kan göras för att minska 
behovet av läkemedel när 

gårdsstorleken ökar?

Din veterinär är expert  
på användning av djurläkemedel



Sex rätt 
på användning av läkemedel

RÄTT DIAGNOS

1

RÄTT DOS

4

RÄTT DJUR

2

RÄTT KURLÄNGD

5

RÄTT MEDICIN

3

FÖRVARING OCH 
KASSERING AV 

LÄKEMEDEL

6

Var noga med att markera det antibiotikabehandlade 
djuret under hela karenstiden och kom ihåg att 

förhindra mjölkning med automaten.



Trygg 
djurtrafik

Köp aldrig en ”gris i säcken”, utan kräv informa-
tion om hälsotillståndet för både det djur som 
ska säljas och dess hemgårds hälsotillstånd. Se 
till att du alltid får dessa hälsouppgifter skriftli-
gen, antingen direkt från Naseva eller på ett se-
parat hälsointyg.

Hälsointyget för djurhandel/-transport med ve-
terinärens elektroniska underskrift kan lagras 
i Naseva, och intyget i PDF-form kan skrivas ut 
direkt från Naseva.

Djurhandel utgör 
den största risken för 

spridning av smittsamma 
djursjukdomar

HÄLSOINTYG

PROVTAGNING

UNDERSÖKNINGSRESULTAT

LASTNING

TRANSPORT

KARANTÄN

Gör smittfria lastutrymmen!

Ta hand om god lasthygien!



Inköpsbehov 1

Kontakt med säljare 3

Kartläggning av djur som finns 
tillgängliga2

Välj säljarstatus på grund av den 
uppskattade risken eller begär 

mer information
5

Be säljaren om ett undertecknat 
intyg över gårdens hälsosituation från 
NASEVA

4

Läs intyget och dess bilaga 
noggrant och, vid behov, be din 

veterinär om åsikt
7

Be veterinärens hälsointyg 
om hälsosituationen på 
djurhållningsplatsen

6

Skicka salmonellaprov senast två 
veckor före planerad transport 9

Gör ett slutgiltigt inköpsbeslut 
när du har bedömt de potentiella 
smittoriskerna

8

Karantän 11

Flytta djuren med säkra 
transportarrangemang10

Tidslinje 
för djurhandeln



Smittskydd 
i foderkedjan

Håll foderlagren rena.

Skydda fodren mot skadedjur
•	 Förvara kraftfodren på hårt underlag i slutna 

vertikala silor
•	 Förvara ensilaget på hårt underlag i plansilor 

eller rundbalar

Utfodrings rutter
•	 Planera utfodrings rutter så att de inte 

hamnar i kontakt med gödsel
•	 Håll rutterna rena och torra

Skydda foderborden och -utrustningen mot 
skadedjur
•	 Se till att fåglarna inte kan sitta ovanför dem

Ta hand om mixervagnens renlighet
•	 Förvara vagnen på ett sådant sätt att 

fåglarnas avföring inte hamnar i den

Satsa på ensilagekvalitet
•	 Skörda så högt att varken jord eller gödsel 

hamnar i fodret

Skaffa importfoder från företag som är med 
på ETT:s positivlista

Om du köper foder från andra gårdar, se till att 
det har förvarats skyddat från skadedjur

Förstör foderavfallet på ett sätt som inte 
lockar till sig skadedjur

Beakta smittskyddet vid 
anskaffning, lagring och 

utfodring av djur.

Kraftfodren har lagrats i slutna vertika-
la silor. Dessutom är gårdsplanen as-
falterad eller grusad och det finns nät 
i fönstren för att förhindra att fåglar 
kommer in i djurutrymmet.
(Övre bild: S. Perasto/ProAgria)



Det finns ingen sittplats för fåglarna på foderbordet.

SKYDDA 
FODREN 

MOT SKADEDJUR

1

HÅLL UTFODRINGS-
RUTTER OCH 

GÖDSELHANTERING 
ÅTSKILDA

2

SATSA PÅ 
ENSILAGEKVALITET

3

Mixervagnen förvaras i ett skyddstak.



Gårdsområdet är grusat och det finns 
ingen vegetation eller skräp. I fönstret 
finns nät som hindrar fåglar från att 
komma in i djurutrymmena.

Skydd mot 
skadedjur

Håll byggnaderna i skick

Håll produktionsbyggnaderna och deras 
omgivning rena så att det inte finns näring 
och skydd för skadedjur
•	 Förvara inte skräp vid byggnadernas väggar 

eller på gårdsområdet
•	 Håll vegetationen kort runt 

produktionsbyggnaderna
•	 Skydda fodren mot skadedjur

Se dagligen till att foderborden och 
drickskärlen är rena och kontrollera att det 
inte finns någon sittplats för fåglar ovanför 
dem

Skydda ventilationsluckorna, dörrarna och 
fönstren i byggnaderna mot fåglar. De ska 
vara utrustade, till exempel med nät

Gör en skriftlig handlingsplan för 
skadedjursbekämpning
•	 Följ förekomsten av skadedjur med 

markerande beten
•	 Bekämpa och bli av med skadedjur vid behov

Skydd mot skadedjur är en 
väsentlig del av gårdarnas 

smittskydd.  

De viktigaste skadedjuren 
är gnagare, fåglar och 
insekter som finns på 

produktionsgården eller i 
dess omedelbara närhet.

Även andra husdjur 
och vilda djur måste 

förhindras att komma in i 
produktionslokalerna.



Det finns ingen sittplats för fåglarna 
på foderbordet. Foderbordet är lätt att 
rengöra.

SKYDDA
FODREN 

MOT SKADEDJUR

1

HÅLL
OMGIVNINGEN 

REN

2

BEKÄMPA
SKADEDJUR 

SYSTEMATISKT

3



www.ett.fi

För att genomföra denna föreläsningsbroschyr har vi fått JSM:s 
bidrag för utveckling av matkedjan.

RKH3 Nationella kvalitetssystem som en del av ett hållbart 
livsmedelssystem.


