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Skydd mot skadedjur  
är en viktig del av smittskyddet på gården

FÖR FJÄDERFÄBESÄTTNINGAR kan skadedjur orsaka en oer-
hörd sjukdomsrisk. En ansenlig andel av salmonellasmittorna, 
som under de senaste åren konstaterats på produktionsgårdar, 
härstammar utgående från typbestämning i laboratorier och 
observationer som gjorts på de smittade gårdarna sannolikt från 
skadedjur.

Produktionsbyggnader med tillhörande lagrings- och vindsutrym-
men måste skyddas mot skadedjur. Dessutom bekämpas skade-
djur i närheten av produktionsbyggnaderna. I skyddet måste man 
i synnerhet observera gnagare, fåglar och insekter. Även andra 
husdjur och vilda djur måste förhindras från att komma in i pro-
duktionsutrymmena.

I den här handboken beskriver vi olika sätt att skydda produktions-
byggnader och närområdena kring dem från skadedjur och ger 
anvisningar om hur man bekämpar dem. Dessutom behandlar vi 
följderna av förekomsten av skadedjur, planen för skadedjursbe-
kämpning och bokföringen relaterad till detta.

Med hjälp av handboken kan producenten samt gårdens veterinär 
och övriga rådgivning utvärdera och utveckla lantbrukets skydd 
mot skadedjur.

En produktionsgård som 
är i skick lockar inte till sig 
skadedjur, som undviker  
öppna utrymmen.

ORDLISTA
Biocid = ämne eller bland-
ning med vilken man förstör, 
bekämpar eller neutraliserar 
skadliga organismer
Djurutrymme = del av bygg-
nad där det finns produk-
tionsdjur
Skadedjur = djur som  
orsakar skada för människor 
eller djur
Handlingsplan för bekämp-
ning av skadedjur = skriftlig 
plan över hur, när och med 
vad och var skadedjur ska 
bekämpas
Sjukdomsalstrare = bakterie, 
virus eller parasit som orsa-
kar sjukdom
Bekämpa = förebygga, 
förhindra, begränsa eller 
avbryta en skadlig aktivitet
Produktionsbyggnad = 
djurutrymme, foder- eller 
torrströlager
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Skadedjur

GNAGARE 
Gnagare kan förekomma antingen som en permanent koloni eller 
enskilda individer som söker näring och skydd. Under den varma 
årstiden lever och förökas råttor och möss på sädesfälten runtom-
kring gårdscentrum. När hösten kommer söker de sig till byggna-
derna i jakten på skydd och näring.

En permanent muspopulation upptäcks ofta i värmeisoleringen 
på vinden, eftersom mössen söker sig till torra miljöer. För råttor 
duger också fuktigare förhållanden i byggnadernas grund, mark-
hålor och avlopp. Till skillnad från möss, som är nyfikna och redo 
att undersöka sin omgivning, undviker råttor misstänksamt allt 
nytt som dyker upp på deras rutter.

VILDA FÅGLAR
Fåglar kan sprida många olika smittor genom att med sin avföring 
förorena foder- och torrströlager samt foderhanterings-, utfod-
rings- och drickanordningar. 

Den största smittorisken utgör fåglar som rör sig inom ett stort 
område och mellan olika gårdar, till exempel kråkfåglar och måsar. 
De mest platstrogna småfåglarna, såsom sparvar, orsakar vanligen 
en mindre risk. Även de kan sprida sjukdomsalstrare, om sjuk-
domskällan finns i närheten.

INSEKTER OCH FÄSTINGAR
Alla insekter kan sprida sjukdomsalstrare via sina ben och vingar, 
en del även via sitt saliv. De försämrar den allmänna hygienen 
genom att smutsa ned konstruktioner och foder med sin avföring 
och kan även skada konstruktioner. Utöver detta är de störande 
och stressande för fjäderfän. 

Röda hönskvalster (Dermanyssus gallinae) orsakar på global skala 
ett betydande välfärds- och hälsoproblem för höns samt ekono-
miska förluster för producenterna. Röda hönskvalster ökar stressen 
för fåglarna genom att orsaka irritation och gör dem mer benägna 
för pickning. Kvalstren suger blod från hönan och kan samtidigt 
sprida smittor, såsom E. coli- och rödsjukabakterier. Kvalstren kan 
sporadiskt även suga blod från människor och orsaka kliande hud-
symptom.
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Gödselbaggen (Alphitobius diaperinus) har under de senaste 
decennierna blivit allt vanligare också i Finland. Gödselbaggen 
fungerar som en vektor för många sjukdomsalstrare för fjäderfän. 
Den har misstänkts sprida salmonellasmitta mellan olika avdel-
ningar på en fjäderbesättning.
  
E. coli- och campylobakterier har konstaterats kunna spridas via 
gödselbaggar, likaså många virussmittor, såsom Mareks sjukdom, 
Gumborosjuka, fågelinfluensa och Newcastlesjuka. Av parasitsmit-
tor kan koccidios spridas via gödselbaggar.

I hönsgården orsakar gödselbaggelarver skador genom att gräva 
sig in i trästrukturer och isoleringar för att bli puppstadiet. Dess-
utom kan de försämra fjäderfäns tillväxt och orsaka lägre foderom-
vandlingsförmåga eller fel i utfodringsuppehåll före slakt, ifall 
fåglarna äter larver i stället för foder.

Flugor kan även anses vara betydande smittspridare. Husflugan 
får i sig näring genom att slicka, men stallstickflugan suger i stället 
blod från både djur och människor, och är därför mer skadlig än 
husflugan. Spindlar och spindelväv är ett tecken på att det i utrym-
met även finns spindlarnas byten, till exempel flugor.

Smittorisken som skadedjur utgör 

De mest betydande av de sjukdomsrisker som orsakas av skade-
djur är smittor av salmonella, campylobacter, rödsjukabakterier 
och Pasteurella multocida samt fågelinfluensa.

Salmonella är en tarmbakterie, men den kan föröka sig även 
utanför kroppen i tillräckligt varma och fuktiga omständigheter, 
till exempel gödsel, foder och strö. Salmonellan utsöndras i avfö-
ringen och sprids med foder eller dricksvatten som förorenats av 
den. Smittan fås oralt. 

I Finland konstateras salmonellasmittor årligen på enskilda fjäder-
fäbesättningar. Smittorna är i huvudsak miljöbetingade och sprids 
till fjäderfäbesättningen vanligen via gnagare, fåglar eller deras 
avföring. Riskrutter kan bland annat vara tilluftskanaler och från-
luftskanaler utan nät samt genomföring eller skador i strukturer. 
Gårdens egna foderblandare, spannmålstorkar och liknande kan 
förorenas av skadedjurens avföring, varvid salmonellan kan spridas 
till utfodringsutrustningen. 

Salmonella
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Även människor kan sprida salmonellabakterien från omgiv-
ningen till djurutrymmet, till exempel via skor, om smittspärren 
inte är i skick. Gödselbaggar kan sprida salmonella åtminstone 
mellan avdelningar, men vid en mer omfattande spridning även 
till grannskapet.

Studier påvisar att till exempel måsar, kajor och småfåglar kan 
vara bärare av salmonella. Fåglar är ofta symptomfria bärare och 
spridare av bakterien. Sparvar rör sig ofta inom en radie på ett 
par kilometer, men måsar, kajor, skator och kråkor kan flyga i ett 
betydligt större område och sprida sjukdomsalstrare till exempel 
från närområdets deponi eller intilliggande gårdar. 

Campylobakterier, i synnerhet Campylobacter jejuni och Campy-
lobacter coli, är de mest betydande orsakerna till tarminfektioner 
hos människor i Finland och hela Europa. Campylobakterier är 
vanligt förekommande hos många olika djurarter. Fjäderfän anses 
vara den viktigaste bäraren av C. jejuni, som orsakar sjukdom hos 
människor.

Campylobakterier förökas i tarmarna på fåglar och andra djur. 
Utanför kroppen förökas de inte, men förblir smittsamma i lämp-
liga omgivningar, till exempel vattenansamlingar. Bakterien kan 
spridas till exempel av möss, flugor, gödselbaggar och andra ska-
dedjur. 

Rödsjuka är en sjukdom som orsakas av bakterien Erysiope-
lothrix rhusiopathiae. Bakterien är vanlig och den kvarblir länge 
i mark och vatten.Kalkoner är särskilt känsliga för rödsjuka, men 
även bland golvhöns kan rödsjukabakterier orsaka dödlighet. 

Grisar, gnagare och röda hönskvalster kan sprida smittan. Hållande 
av grisar på samma gård som fjäderfän kan öka fåglarnas risk för 
att insjukna i rödsjuka, men det krävs inte alltid kontakt med gri-
sar. Om smittan kommer in i flocken, sprids den snabbt. Kadaver 
som inte tas bort lockar till sig skadedjur och höns som pickar på 
kadavren utsätts för smittorisk.

Bakterien Pasteurella multocida kan orsaka sjukdom hos alla 
fågelarter. Kalkonen är den känsligaste av alla fjäderfän. Äldre fåg-
lar insjuknar lättare än yngre. Dålig hygien, stress och försämrad 
motståndskraft till följd av exempelvis parasitsmittor exponerar 
djuren för sjukdomsspridning. Gnagarproblem på gården ökar 
risken för Pasteurella.

Campylo
bacter

Rödsjuka

Pasteu
rella
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Vilda fåglar, i synnerhet sjö- och rovfåglar, kan vara helt symptom-
fria bärare och sprida fågelinfluensavirus. På fjäderfäbesättningar 
är det av yttersta vikt att förhindra all direkt och indirekt kontakt 
med vilda fåglar. I Finland är det enligt lag förbjudet att låta fjä-
derfän vistas utomhus under vårmånaderna, då risken för fågelin-
fluensa är mest sannolik. Med detta strävar man efter att skydda 
fjäderfän mot fågelinfluensa, men även mot andra allvarliga smit-
tor, såsom Newcastlesjukan.

Skydd mot skadedjur 

I skyddet mot skadedjur är det av yttersta vikt att ständigt upp-
rätthålla renligheten. På gården måste man se till att ingen näring 
eller skyddsställen finns tillgängliga för skadedjur. Foder eller 
trasiga ägg som har hamnat på marken måste snabbt städas bort 
och bortskaffas på korrekt sätt. Konstruktionerna ska hållas i skick 
och förekomsten av skadedjur ska följas upp kontinuerligt.

Djurutrymmena och foder- och torrströlagren ska planeras, byg-
gas och hållas i skick så att varken fåglar eller gnagare kommer in i 
dem. Omgångsuppfödning möjliggör ordentlig rengöring av pro-
duktionsutrymmena i pausen mellan omgångerna. Skadedjursbe-
kämpningens särskilda behov ska alltid utvärderas vid planeringen 
av åtgärderna i pausen mellan omgångerna.

Produktionsbyggnader, lager och vindsutrymmen

I djurutrymmen ska skicket på bädden kontrolleras och kadaver, 
ägg och foderrester tas bort dagligen. Gödselmattor och -trans-
portörer måste köras tomma tillräckligt ofta, enligt rekommenda-
tionen minst tre gånger i veckan. Kontrollera att inget överblivet 
foder kvarblir i utfodringsanordningarna och reglera vid behov 
antalet portioner, så att de motsvarar fåglarnas behov. 

Renhållningen av underlag till silon och utfodringsanordningarna 
är viktig. Foderrester, säd och foderdamm lockar till sig skadedjur 
och erbjuder dem näring och en fördelaktig levnadsmiljö. Tillgäng-
lig näring minskar gnagarnas benägenhet att äta förgiftade beten, 
varvid effekten av förgiftningen försämras. Ineffektiv användning 
av rodenticider ökar risken för att skadedjuren blir resistenta. Till 
exempel har man konstaterat att resistens mot gift bland husmöss 
är vanligt i Finland. 

Mata inte 
vilda fåglar i 
närheten av 
produktions
byggnaderna!

Fågel
influensa
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Ju tätare anordningarna för foderhantering och utfodring fås, 
desto mindre foder och damm ansamlas det på ytorna. Det är 
viktigt att så snabbt som möjligt städa bort foder som har ramlat 
ned på golvet.

Förhindra vilda fåglars och gnagares åtkomst till hönshuset, foder-
lagren och foderhanteringslokalerna. Möjliga rutter är tilluftskana-
ler, frånluftskanaler, genomföringar, skador i strukturer samt ägg- 
och gödseltransportband. Skadedjurens åtkomst ska förhindras 
genom att montera nät framför tilluftsöppningar samt genom att 
täta genomföringar och reparera strukturella skador. 

I kanaler som leder till tak kan man använda nät eller så kan fågel-
piggar monteras på kanterna av kanalerna. Piggarna förhindrar 
fåglar från att sitta på kanalkanterna. Skyddet ska även upprätthål-
las under pauserna mellan omgånger. På fjäderfägårdar ska du 
alltid ombesörja erforderlig rengöring och desinficering i pauserna 
mellan omgånger.

MER INFORMATION
Tvätt och desinficering, 
ETT

Placera beteslådor utmed 
byggnadernas väggar. 

Skydda elementskarvarna 
med plåt.

Se till skicket på 
ytterdörrarnas nedre 

gummitätningar.
Gör genom

föringarna täta.

Montera nät 
över ventilations

öppningar.

Montera fågelpiggar 
för att hålla fåglar 
borta från tak och 

andra liknande 
konstruktioner.

Se till att ha ett 
minst 2 meter brett 

rengjort område 
längs väggarna 

som inte lockar till 
sig gnagare.

https://www.ett.fi/siipikarja/ohjeet/pesu-ja-desinfiointiohjeet/
https://www.ett.fi/siipikarja/ohjeet/pesu-ja-desinfiointiohjeet/
https://www.ett.fi/siipikarja/ohjeet/pesu-ja-desinfiointiohjeet/
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Omgivningen kring foder- och spannmålssilon, mottagningstrat-
tar för lösfoder samt säckfoder- och torrströlager ska alltid hållas 
rena. Det är viktigt att foderhanteringsplatserna, inklusive frakt-
blandares arbetsområden, är enkla att hålla rena, till exempel att 
de har betong- eller asfaltgolv. 

Skadedjursavföring eller döda fåglar eller gnagare som upptäcks 
i produktionsutrymmena eller lagren ska omedelbart städas bort. 
Skadedjurens åtkomst till näring ska förhindras genom att täta 
och skydda foderförråden. Allt skräp måste samlas in i förslut-
ningsbara avfallskärl och bortskaffas på erforderligt sätt.

Även området kring spannmålstorkningen i närheten av gården 
ska hållas ren. Resterna efter förrengöringen av spannmål ska  
städas bort på hösten, när torkningsperioden slutar.

Även om man köper spannmål till gården från andra gårdar bör 
skyddet av foderlagren och skadedjursbekämpningen beaktas. 
Det bästa sättet är att endast köpa spannmål från avtalsgårdar 
och göra ett personligt besök för att kontrollera säljargårdens 
spannmålsförvaring samt skadedjursbekämpning. 

Torrströmaterial förvaras i ett slutet utrymme så att skadedjur inte 
har åtkomst till torrströlagret. Vid inköp av torrströmaterial bör 
man uppmärksamma hur det har förvarats på ursprungsplatsen 
och till exempel att inplastade kutterspåns- och torvbalar är hela 
och rena på ytan. 

En betong eller 
asfaltplatta  är enkelt 
att hålla rent från 
foderrester.

Förvaring 
av torrströ

Produktions
byggnadernas 

omgivning
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Runt djurutrymmen, foder- och torrströlager och fodersilon ska all 
växtlighet och alla föremål, som erbjuder gnagare skydd avlägs-
nas. Runt byggnaderna ska det finnas en minst två meter bred 
zon av till exempel grus, asfalt eller kortklippt gräs. Utjämning av 
marken i omgivningen gör det enklare att regelbundet klippa ned 
växtligheten. Under regniga perioder får området kring produk-
tionsbyggnaderna inte bli lerigt eller fyllas med pölar.

Inga föremål eller maskiner, som kan erbjuda gnagare och fåglar 
skydd och näring, får förvaras utmed byggnadernas väggar eller i 
närmiljön. Samla upp allt skräp i lockförsedda avfallskärl, töm dem 
regelbundet och håll även omgivningen runt dem ren.

Hantering och förvaring av kadaver

Kadaver avlägsnas omedelbart från djurutrymmen och förvaras 
beroende på förvaringstiden antingen i ett tätslutande avfallskärl, 
en kyld kadavercontainer, en frysbox eller ett annat slutet förva-
ringsutrymme. Kadaver som lämnas för länge i djurutrymmen och 
som är bristfälligt skyddade lockar till sig skadedjur. 

Kadaver ska förvaras på avstånd från produktionsbyggnaden. 
Kadavercontainern är bra att placera så att kadaverupphämtaren 
inte behöver köra i närheten av djurutrymmena och så att kör-
rutten inte sammanfaller med fodertransporter. Kadavrens förva-
ringskärl bör tvättas och desinficeras efter tömningen och alltid i 

Hanteringen av 
kadaver bör placeras 
tillräckligt långt bort från 
produktionslokalerna.

MER INFORMATION 
Hantering av kadaver,
Livsmedelsverket

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/doda-djur/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/doda-djur/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/doda-djur/
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pausen mellan omgångerna. Även förvaringsplatsens omgivning 
ska hållas ren och skadedjursbekämpningen vid den ombesörjas.
 
Förstöringen av kadavren måste bokföras. Inom uppsamlingsom-
rådet transporteras kadavren till en hanteringsanläggning som 
uppfyller kraven i biproduktsförordningen eller så kan de förbrän-
nas i en godkänd förbränningsanläggning. Utanför uppsamlings-
området får kadaver grävas ned i enlighet med bestämmelserna. 

Även användning som åtel är tillåten under vissa förutsättningar. 
ETT rekommenderar inte användning av åtel i närheten av fjäder-
fäbesättningar, eftersom åtel även kan locka gnagare och rovfåg-
lar. Avståndet mellan placeringsplatsen för åtel till fjäderfäbesätt-
ningen ska vara minst tre kilometer.

Fjäderfä som hålls ute och skadedjur

När fjäderfän har möjlighet till utevistelse, utgör fåglarnas pas-
sageöppningar en direkt ingång också för skadedjur. Området 
utmed väggarna ska hållas helt fria från växtlighet och föremål, 
så att det inte bildas en skyddad rutt in i byggnaden för gnagare. 
Säkerställ att fåglarnas passageöppningar stängs igen tätt under 
natten, då gnagare är nattaktiva.

Fjäderfän ska ges foder och vatten inomhus så att vilda fåglar inte 
kommer i kontakt med dem. Detta är även viktigt med tanke på 
bekämpning av fågelinfluensa. Om vattenkar används utomhus 
för att främja fåglarnas välbefinnande, måste vilda fåglars 
åtkomst till dem förhindras till exempel med nät.

Där fjäderfän hålls och har möjlighet till utevistelse, är 
det synnerligen viktigt att placera ut tillräckligt med 
beteslådor eller fällor utanför hönsgården, utmed gna-
garnas eventuella rutter.

Fåglarnas 
passageöppningar 
utgör en direkt ingång 
också för skadedjur.

MER INFORMATION
Fågelinfluensa,  
Livsmedelsverket

 ■ Avlägsna kadaver dagli-
gen från hönsgården

 ■ Förvara kadavren i 
slutna och täta, gärna 
kylda behållare på 
avstånd från produk-
tionsbyggnaden

 ■ Bortskaffa kadavren på 
erforderligt sätt

 ■ Kom ihåg bokföringen!

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siipikarja/lintuinfluenssa/siipikarjan-ulkonapitokielto/%20(p�%20finska)
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siipikarja/lintuinfluenssa/siipikarjan-ulkonapitokielto/%20(p�%20finska)
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Fällfångst

Kartlägg 
förekom

sten

Bekämpning av skadedjur.

Skadedjursbekämpningen ska vara planmässig och baseras på 
observationer av deras förekomst. Bekämpningsåtgärderna är till-
sammans med byggnadernas planering, byggande och underhåll 
tillräckliga när man med dem förhindrar förekomsten av gnagare i 
djurytrymmen, foderhanteringslokaler och torrströlager. 

Mekanisk 
anordning av 
giljotintyp, som 
dödar gnagare.

Kartlägg 
situationen

Bekämpa

Planera 
bekämpningen

Ombesörj 
renligheten

Stäng 
passageöppningar 

till byggnaderna

Skadedjursbekämpningen ska vara planmässig och kontinuerlig.   

GNAGARE
Gnagarnas rutter kan kartläggas till exempel genom att sprida ut 
spårpulver vid väggarna och kontrollera spåren i det. Med hjälp av 
giftfria markörbeten kan man observera förekomsten av gnagare 
och samtidigt vänja dem vid att gå till beteslådorna.

Utgående från bitmärken, tasspår och avföring kan man avgöra 
vilka gnagare som förekommer på gården. Vanligast förekom-
mande är skogsmöss, skogssorkar och husmöss, men också råttor 
påträffas. Fällorna för råttor måste vara större än för smågnagare.

När gnagare har upptäckts, måste aktiv bekämpning inledas. I för-
sta hand ska du använda giftfria alternativ, såsom mekaniska eller 
elektriska fällor. Med fällor som dödar snabbt kan man samtidigt 
både bekämpa gnagare och bedöma förekomsten av dem.  

Vid fällfångst kan man antingen använda fällor som dödar eller 
som fångar djuret levande. Funktionsprincipen i fällor som dödar 
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djuret är till exempel en fjädermekanism. Traditionella fällor som 
utlöses en gång måste kontrolleras minst en gång om dagen. 

På marknaden finns även kontinuerligt fungerande fällor som 
drivs med el och som inte behöver tömmas dagligen. Fällor som 
dödar djuret måste vara effektiva, så att djuret som fångas inte 
lider. Bestämmelser gällande avlivning av djur gäller även skade-
djur: det är förbjudet att orsaka onödigt lidande och smärta.

Man strävar efter att placera ut fällorna utmed gnagarnas rut-
ter, det vill säga intill byggnadernas väggar samt i närheten av 
dörröppningar och boställen. Bekämpningen ska i första hand 
ske utanför byggnaderna, så att gnagarna inte kommer ända in i 
inomhusutrymmerna. 

Råttor är misstänksamt inställda till allt nytt i sin levnadsmiljö och 
därför kan det vara svårt att fånga dem med fällor. Möss och sorkar 
är av naturen nyfikna och är enklare att fånga i fällor.

Om fällorna inte är tillräckliga för att fånga gnagare, måste man 
ta till gift. Markörbeten måste kontrolleras tillräckligt ofta med 
tanke på bitmärken och slitaget på betet, så att förgiftade beten i 
god tid kan placeras ut i stället för dem. Tillgång till konkurrerande 
näring ska förhindras genom att ombesörja renligheten på gården 
särskilt noggrant. 

Till en början måste betena kontrolleras minst en gång i veckan. 
Beroende på hur nedslitet betet är, kan kontrollintervallen så 
småningom förlängas. Systematisk gnagarbekämpning omfattar 
månatlig kontroll av beten. På hösten, det vill säga under risktiden, 
ska kontrollintervallen förkortas.

I Finland är det endast tillåtet att använda godkända rodenticider. 
En förteckning över biocidprodukter som är godkända i Finland 
finns i Biocidregistret i det nationella kemikaliedatalagret och 
informationstjänsten KemiDigi. Rodenticider för privat bruk får 
inte beställas från utländska webbutiker eller importeras.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes upprätthåller ett register 
över skadedjursbekämpare som har avlagt examen. Rodenticider 
avsedda för professionellt bruk får användas inom den egna jord-
bruksverksamheten först när man har avlagt växtskyddsexamen. 
Båda dessa examina måste förnyas med fem års mellanrum.

Agera plan
mässigt. 
Använd roden
ticid endast vid 
behov. Kontrol
lera betena till
räckligt ofta och 
öka mängden 
vid behov.

Roden
ticider

�https://www. kemidigi.fi/biosidirekisteri/ haku
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Jordbruk har skyldighet att föra bok över användningen av biocid-
produkter. Biocidprodukter omfattar rodenticider, insekticider och 
insektsmedel samt desinficeringsmedel.

Antikoagulenter, det vill säga  
preparat som hindrar blodet från 

att koagulera
Alfakloralos Kolekalciferol (vitamin D3) 

 ■ De vanligaste rodenticiderna
 ■ Gnagarna dör av inre blödningar
 ■ Betet eller gnagaren som ätit det 
är giftig också för andra däggdjur 

 ■ Om förgiftningen inte fungerar, 
måste doseringen kontrolleras. 
Gnagare kan även vara resistenta 
mot det ifrågavarande preparatet, 
varvid det finns skäl att antingen 
byta till fällfångst eller en 
rodenticid med ett annat aktivt 
ämne. 

 ■ Endast för bekämpning av möss 
(fungerar inte på råttor)

 ■ Akut rodenticid, som snabbt 
dödar möss genom att förlama 
deras andning och hjärtfunktion 

 ■ Användning på jordbruk 
rekommenderas inte, eftersom 
betet eller musen som ätit det är 
giftig också för andra däggdjur. 
Rikligt med rapporter har 
inkommit om katter och hundar 
som har blivit förgiftade.

 ■ Dödar gnagarna inom cirka en 
vecka, då kalciumhalten i deras 
kropp stiger för högt. 

 ■ Betet är giftigt också för andra 
däggdjur och fåglar.

RODENTICIDER (biocidregistrets produktgrupp PT14)

MER INFORMATION
Anvisning för god praxis 
vid bekämpning av gna-
gare, Tukes

MER INFORMATION  
Biocidregistret, KemiDigi

VID VALET AV GIFT SKA FÖLJANDE BEAKTAS:
 ■ huruvida det är möss eller råttor, eller båda som bekämpas
 ■ vilket det verksamma ämnet är
 ■ användningsområde (huruvida produkten är registrerad för 
utomhusbruk)

 ■ smaklighet
 ■ produkttyp (korn, flinga, bit, pasta, skum)

Förgiftade beten och/eller fällor placeras ut heltäckande både 
utmed väggarna på produktionsbyggnader och i inomhusutrym-
men. Vid utplaceringen fokuserar man på gnagarnas rutter. Betes-
stationerna måste innehålla tillräckligt med bekämpningspro-
dukt och den måste vara användbar, ej till exempel fuktig.  Giftet 
placeras i beteslådan i den mängd som anges i bruksanvisningen. 
Bruksanvisningen måste följas, kemikalielagen (599/2013) 35 §. 
Giftet ska vid behov fyllas på eller bytas ut.

https://tukes.fi/sv/material/biocider/anvisning-for-god-praxis-vid-bekampning-av-gnagare
https://tukes.fi/sv/material/biocider/anvisning-for-god-praxis-vid-bekampning-av-gnagare
https://tukes.fi/sv/material/biocider/anvisning-for-god-praxis-vid-bekampning-av-gnagare
https://tukes.fi/sv/material/biocider/anvisning-for-god-praxis-vid-bekampning-av-gnagare
https://www.kemidigi.fi/biosidirekisteri/haku
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I början av förgiftningen bör betesstationerna, deras omgivning 
och gnagarnas eventuella gömställen kontrolleras dagligen och 
tömmas på eventuella kvarblivna döda gnagare. I fortsättningen 
kan kontrollintervallerna förlängas efter situationen. 
Betesstationer som har placerats i produktionsbyggnadens tak-
bjälklag ska kontrolleras minst en gång i veckan tills gnagarbe-
ståndet har fåtts under kontroll. 

I inomhusutrymmen kan gnagarnas åtkomstöppningar tillfälligt 
fyllas med förgiftat skum eller så kan det spridas utmed gnagar-
nas rutter. När djuret slickar sin päls ren, får det i sig giftet. Det 
förgiftade skummet får inte användas utomhus. Det är mycket 
giftigt för alla djur och barn, och med anledning av detta måste 
användningen av det vara mycket kontrollerad.

Inte ens i jordbrukssammanhang får gifter användas kontinuerligt 
utan grundad orsak, utan alltid i enlighet med bruksanvisningen. I 
vanliga fall bör man ha blivit av med gnagarna inom 35 dygn, var-
efter de förgiftade betena ska tas bort. När bekämpningsperioden 
är slut, ska situationen utvärderas på nytt. Om betesförbrukningen 
fortsätter eller om man trots förebyggande åtgärder upptäcker 
tecken på gnagare, kan bekämpningen fortsätta. I sådana fall 
måste man ta reda på varför bekämpningen inte har fungerat och 
vidta åtgärder med vilka man förhindrar upprepad förekomst av 
nya gnagare. 

Lager

Lager Uppvärmt 
lager

Hönshus

Foder-
anläggning 
Fodervåg

Hallut-
rymme

Silon

Planritning över 
utplaceringen av 
beteslådor.

Beteslåda i eller utanför 
produktions- och lag-
ringsutrymmen

Beteslåda på vinden

Man strävar efter att 
bekämpa gnagare 
genom att placera fällor 
eller beteslådor utmed 
byggnadernas väggar. 
Beteslådan ska vara 
försedd med lock och 
gärna även vara låsbar. 
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Kontinuerlig användning av beten är tillåten endast med pro-
dukter som innehåller difenakum, bromadolin eller kolekalciferol 
om risken för en ny invasion är kontinuerligt hög eller om andra 
bekämpningsåtgärder har visat sig vara ineffektiva.

Vid användning av rodenticider ska du alltid följa bruksanvis-
ningen och säkerhetsinformationsbladen som ingår i förpack-
ningen. Kom ihåg att produkterna är giftiga också för människor, i 
synnerhet barn, samt andra däggdjur och fåglar. Iaktta försiktighet 
när du hanterar gifter, använd skyddshandskar och placera gifter 
och döda gnagare utom räckhåll för barn och andra djur. Föråld-
rade och oanvändbara rodenticider ska bortskaffas som farligt 
avfall. Fällor kan användas kontinuerligt i stället för och vid sidan 
av rodenticider.
 
VILDA FÅGLAR
Fåglar kan bekämpas på flera olika sätt. Ljudskrämmor avger 
till exempel fåglars varningsläten, rovfåglars läten eller andra 
avskräckande läten. Trycklufts- eller gasdrivna fågelkanoner pro-
ducerar ett hårt, smällande ljud. På marknaden finns även anord-
ningar som baseras på ultraljud och starka ljusstrålar.

Som skadedjursskrämmor kan du även använda till exempel 
drakar som ser ut som hökfåglar eller andra bilder av rovfåglar, 
eller glänsande och upphängda föremål. På marknaden i Finland 
finns även biocidprodukter, som förhindrar att duvor uppehåller 
sig på områden som har behandlats. Produkten är en plastknapp, 
som för fåglar ser ut som eld och som har kompletterats med en 
avskräckande doft. 

Montering av nät över ventilationsöppningar, fönster och dörrar 
förhindrar fåglar från att komma in i djurutrymmen. Fågelpiggar 
kan användas på ställen där fåglar gärna sitter, såsom på byggna-
dernas takskägg eller på taket till frånluftskanaler.

Kråkfåglar som inte är fridlysta får skjutas utanför häckningstiden 
och med undantagstillstånd även under häckningstiden. Skjut-
ning är i princip en skrämselmetod, då kråkfåglar är intelligenta 
och lär sig att identifiera och undvika farliga situationer.

INSEKTER OCH FÄSTINGAR
I Finland är det endast tillåtet att använda av Tukes godkända 
pesticider för insekter och fästingar. En förteckning över godkända 
produkter finns i Biocidregistret hos KemiDigi, i biocidprodukt-
grupp 18: Pesticider för insekter och fästingar samt produkter som 

MER INFORMATION  
Biocidregistret, KemiDigi
ECHA

https://www.kemidigi.fi/biosidirekisteri/haku
https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/biocidal-products
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används för bekämpning av andra leddjur. Biocidprodukter kan 
även ha unionstillstånd som täcker hela EU: se ECHA.

Rodenticider får inte beställas för privat bruk från utländska webb-
utiker eller importeras. Produkten måste vara märkt med lämplig-
het för användning för djur-/boskapsskydd (inte endast för bruk 
inomhus). Av bruksanvisningen framgår huruvida produkten kan 
användas när lokalerna som ska behandlas innehåller djur, eller 
om den endast kan användas i tomma lokaler.

För att undvika smitta av röda hönskvalster, är det viktigt att 
säkerställa att fåglar som förs till hönsgårdar och materiel som 
används för transport av dem inte för med sig kvalster, och att de 
inte heller överförs från smittade hönsgårdar vidare via transport-
lådor, fordon eller människor. 

Konstruktioner och utfodringsanordningar samt reden, sittpin-
nar och galler planeras och sköts så att de har så få gömställen för 
röda hönskvalster som möjligt. Trånga springor och sprickor erbju-
der dem skydd dagtid och då hönsgården har tömts. Kvalstren 
kan leva i strukturerna i upp till ett halvår utan att suga blod.

Bekämpningen av röda hönskvalster baseras på kontinuerlig och 
omfattande uppföljning av deras förekomst. Röda hönskvalster är 
cirka 0,7–1 mm stora och kan ses med blotta ögat. Enklast syns de 
i strukturer, då ljuset i hönsgården har varit tänt i några timmar. 
Även små blodfläckar på äggen kan vara tecken på röda hönskval-
ster. Om det förekommer mycket kvalster, kan de dagtid även ses 
på hönsen, i synnerhet under vingarna och i bakdelen.

I uppföljningen används fästingfällor, till exempel wellpapp eller 
klisterband som virats runt strukturer på olika ställen i hönsgården. 
Med hjälp av dessa kan man följa upp förekomsten och mängden 
av röda hönskvalster i hönsgården. Fällorna ska kontrolleras med 
några dagars mellanrum när det är ljust. Eventuella kvalster får 
man fram genom att smälla till fällan ovanpå ett vitt papper.

Om röda hönskvalster upptäcks, ska bekämpningsåtgärderna 
inledas så snabbt som möjligt. Saneringen av hönshuset inleds i 
pausen mellan omgångerna, genast när hönsen har förts bort. I 
ett hönshus som svalnar drar sig de röda hönskvalstren in i struk-
turerna, varvid det blir betydligt svårare att komma åt dem. Bio-
cidprodukter ska användas i enlighet med deras bruksanvisningar 
(t.ex. intervall för upprepad behandling) för att få bort den största 
delen av kvalstren.

Wellpapp eller 
klisterband virat 
runt sittpinnarna 
visar hönsgårdens 
kvalstersituation.

Bekämp
ning av  

röda höns
kvalster 

MER INFORMATION
Sanering av röda höns-
kvalster i pausen mel-
lan omgånger (Finlands 
Fjäderfärförbund), ETT

https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/biocidal-products
https://www.ett.fi/siipikarja/tilatason-tautisuojaus/haittaelaintorjunta/
https://www.ett.fi/siipikarja/tilatason-tautisuojaus/haittaelaintorjunta/
https://www.ett.fi/siipikarja/tilatason-tautisuojaus/haittaelaintorjunta/
https://www.ett.fi/siipikarja/tilatason-tautisuojaus/haittaelaintorjunta/
https://www.ett.fi/siipikarja/tilatason-tautisuojaus/haittaelaintorjunta/
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Mekanisk bekämpning Kemisk bekämpning: Biologisk bekämpning

 ■ Fällor med wellpapp eller 
klisterremsor
- lämplig för uppföljning av kvalstersi-
tuationen
- inte tillräckligt effektiv som ensam 
bekämpningsmetod om mängden 
kvalster är stor

 ■ Mediciner 
- för höns på inrådan av veterinär 
två gånger med sju dagars mel-
lanrum
- två preparat finns tillgängliga, vid 
valet av medicin måste resistensris-
ken beaktas
- medicineringen ska schemaläg-
gas till den varma årstiden

 ■ Rovkvalster
- effekten beror på hönsgårdens typ 
och storlek samt mängden kvalster. 
Ofta minskar mängden kvalster, men 
ökar igen mot slutet av ägglägg-
ningen. 

 ■ Dammsugning av hönsgården 
- minskar mängden kvalster
- svår att genomföra i hönsgårdens 
invecklade strukturer

 ■ Tillåtna biocidprodukter under 
produktionen och pauserna mellan 
omgångerna
- ämnet ska vara godkänt av Tukes 
för ändamålet. 
MER INFORMATION: KemiDigi, Bio-
cidregistrets produktgrupp PT 18 
- Elector®, produkten har försälj-
ningstillstånd, men finns inte på 
marknaden (2021)

 ■ Noggrann tvätt och desinficering i 
pauserna mellan omgångerna 
 - håller mängden kvalster på en 
rimlig nivå
- rengöringen ska inledas medan 
hönsgården ännu är varm

 ■ Aromatiska föreningar av vegeta-
biliskt ursprung 
- tillsätts i dricksvattnet eller fodret, 
gör hönsen mindre tilltalande för 
röda hönskvalster
- effekten kan variera.

 ■ Uppvärmning 
- effektiv metod, men lämpar sig inte 
för alla hönsgårdar
- värmen höjs snabbt till över 55 gra-
der i 24 timmar
- höjning av temperaturen i 1 dygn, 
nedkylning i 1 dygn

ALTERNATIV FÖR BEKÄMPNING AV RÖDA HÖNSKVALSTER

MER INFORMATION
Skadedjursbekämpning på 
fjäderfäbesättningar, ETT

MER INFORMATION
Kanapunkki hallintaan 
munintakanaloissa -hank-
keen loppuraportti, Luke 
(på finska)

OBSERVERA vid använd-
ning av insektsmedel att de 
är skadliga även för nyt-
tiga insekter, som humlor, 
och vanligen också mycket 
giftiga för vattenlevande 
organismer. Många insekts-
medel får inte användas 
på ytor som tvättas, för att 
undvika utsläpp i vattendrag. 
Följ bruksanvisningen.

https://www.kemidigi.fi/biosidirekisteri/haku
https://www.kemidigi.fi/biosidirekisteri/haku
https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2019/07/Siipikarjatilan-tautisuojaus-30.3.2016-kuvallinen.pdf
https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2020/04/F%C3%B6rebyggande-av-smittoriskerna-i-fj%C3%A4derf%C3%A4bes%C3%A4ttningar.pdf
https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2020/04/F%C3%B6rebyggande-av-smittoriskerna-i-fj%C3%A4derf%C3%A4bes%C3%A4ttningar.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201502051521
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201502051521
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201502051521
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201502051521
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201502051521
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Gödselbaggen är mörkt rödbrun eller svart och cirka 5,5–7,0 mm 
lång. För att växa behöver den värme (> 28 °C) och en hög luft-
fuktighet (> 40 %). Gödselbaggen lägger ägg i sprickor och vrån, 
torrströ, gödsel, spannmålsskal och under foder- och vattenlinjer. 
Ju mer fördelaktiga förhållandena är, desto kortare är gödselbag-
gens livscykel. Gödselbaggens larv, buffalomasken, är gul och cirka 
15 mm lång. Larverna tål inte temperaturer under +10 °C.

Gödselbaggen livnär sig på hönsgödsel och fluglarver som lever i 
det, spannmål och mjöl som har förstörts av mögel, kadaver och 
ägg som har gått sönder. Om gödslet lämnas obehandlat i torr-
ströet i hönsgården, på fältet eller i komposthögen, förökar sig 
gödselbaggen effektiv i det. Gödselbaggen kan flyga också långa 
sträckor. Vuxna gödselbaggar kan även sprida sig till en besätt-
ning i närheten av hönsgården eller hönsgödslets spridningsom-
råde, och förorena livsmedel.

Om gödselbaggar upptäcks i mindre mängder, måste bekämp-
ningen inledas genast när hönsgården har tömts. Det bästa resul-
tatet uppnås om bekämpningen görs samtidigt i alla avdelningar 
på djurhållningsplatsen. I händelse av ett positivt campylobac-
terfynd i slaktkycklingsanläggningen, ska bekämpningsåtgärder 
vidtas alltid i pausen mellan omgångerna. 
 
Vid ett långvarigt problem med gödselbaggar kan nedkylning av 
anläggningarna till under noll grader hjälpa till att avlägsna even-
tuella kvarblivna gödselbaggar, men det är svårt att genomföra.
  
Bekämpningen av flugor ska inledas redan på våren och inte när 
det redan finns mycket av dem. Flugor söker sig till fuktiga platser 
där det finns näring. Gödselrännor och platser där det ansamlas 
foderrester eller sekret från djuren är typiska förökningsplatser. 

För bekämpning av vuxna flugor finns det sprayer, sprutor och 
vattenlösliga pulver som sprids ut på plattor, som hängs upp där 
flugorna förekommer. Därutöver finns limfällor och elektriska flug-
fällor. Det finns genomskinliga limfällor, som kan fästas på fönster. 
Sprayerna dödar vuxna flugor effektivt, men inte larver. Alla bio-
cidprodukter ska användas i enlighet med bruksanvisningen på 
förpackningen. Till exempel får behandlade plattor inte placeras 
på ställen där fåglar kommer åt att picka på dem. 

Fluglarver kan bekämpas med kemiska insektsmedel, som i form 
av ströpulver eller utblandat i vatten sprids ut på flugornas ägg-
läggningsplatser i enlighet med produktens bruksanvisning.

Elektriska fällor är ett 
snyggt sätt att hålla 
flugorna i schack

Bekämpning 
av flugor

Bekämp
ning av göd

selbaggar 

MER INFORMATION
Sanering av gödselbag-
gar i pauserna mellan 
omgånger, ETT

https://www.ett.fi/siipikarja/tilatason-tautisuojaus/haittaelaintorjunta/
https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2021/09/Taukosaneeraus-kanalakuoriaisten-varalta.pdf
https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2021/09/Taukosaneeraus-kanalakuoriaisten-varalta.pdf
https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2021/09/Taukosaneeraus-kanalakuoriaisten-varalta.pdf
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Biologiskt kan flugor bekämpas med hjälp av steklar. Steklar 
frodas i gödsel och är därför lämpliga för djurutrymmen i vilka 
torrströ används. Stekeln lägger ägg inuti ladugårdsflugans puppa 
och förstör ladugårdsflugans larv som ligger i den.

 

Handlingsplan för bekämpning  
av skadedjur

Handlingsplanen för bekämpning av skadedjur kan du utarbeta 
antingen själv eller helt eller delvis utkontraktera uppgiften till 
en professionell aktör inom branschen. Om skadedjursbekämp-
ningen utkontrakteras, ska det ur den skriftliga planen, som 
förvaras på gården, framgå åtminstone namnet på företaget som 
ansvarar för bekämpningen, bekämpningens huvudsakliga drag 
och bokföring över vidtagna bekämpningsåtgärder.

Uppdatera alltid planen vid behov, dock minst varje år. Förvara 
bekämpningsplanen och den tillhörande planritningen samt till 
dessa förknippad bokföring antingen elektroniskt eller i pappers-
format så att de är tillgängliga för gårdens anställda, avbytare osv. 
 
REGISTRERA FÖLJANDE SAKER I HANDLINGSPLANEN FÖR 
BEKÄMPNING AV SKADEDJUR:
 
1. Namn på och kontaktuppgifter till personen som är ansvarig för 
bekämpningen

2. Framförhållning och skydd mot skadedjur
 ■ Byggnadernas täthet (förhindrande av åtkomst för skadedjur)
 ■ Områdena omkring produktionsbyggnaderna
 ■ Renhållning av produktionsutrymmena så att skadedjur inte får 
 skydd eller näring

 ■ Uppföljningsplan gällande gnagarsituationen 
 ■ Uppföljningsplan gällande röda hönskvalster/gödselbaggar 

3. Åtgärdsplan när skadedjur har upptäckts
 ■ Handlingsplan för bekämpning av gnagare
 ■ Beteslådornas och fällornas utplacering markerade på plan-
ritningen. Betesstationerna ska numreras, så att de kan hittas 
och identifieras. Namn på och tillverkare av produkterna som 
används i bekämpningen (t.ex. gifter, skrämmor, märkningsäm-
nen)
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 ■ Bekämpningsplan för vilda fåglar  
 ■ Bekämpningsplan för insekter (flugor, röda hönskvalster, gödsel-
baggar osv.) 

4. Bokföring över vidtagna åtgärder
 ■ Kontrollrundor med tanke på skadedjur eller tecken som pekar 
på förekomst av dem

 ■ Observationer av skadedjur (inklusive t.ex. levande och döda 
 gnagare, spår, avföring och urinlukt efter dem, gräv- och gnag-
spår i strukturer samt fåglar eller insekter i produktionslokaler)   

 ■ Vidtagna bekämpningsåtgärder, såsom ökning av antalet/
mängden av beten

 ■ Mängden rodenticider och insekticider/fästinggift

RKH3 Nationella kvalitets-
system som en del av ett 
hållbart livsmedelssystem

Djurens hälsa ETT rf  
www.ett.fi/sv/hem/  
Livsmedelsverket  
www.ruokavirasto.fi/sv/  
Säkerhets- och kemikaliever-
ket (Tukes)  
www.tukes.fi/sv/framsida

För utarbetandet av denna 
handbok har man fått JSM:s 
bidrag för utveckling av 
matkedjan.
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