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Skydd mot skadedjur  
är en viktig del av smittskyddet på gården

PÅ NÖTGÅRDAR kan skadedjur orsaka en betydande sjukdoms-
risk. 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 den här handboken kan producenten och gårdens 
veterinär samt andra rådgivare bedöma och förbättra nivån på och 
praxisen för skyddet 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 i produktionsbyggnaden. För råttor duger också fukti-
gare förhållanden i fundament, markhålor 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 avfö-
ring förorena foder- och torrströlagrar samt foderhanterings-, 
utfodrings- och drickanordningar. Den största smittorisken utgör 
fåglar som rör sig inom ett stort område och mellan olika gårdar, 
till exempel kråkfåglar och måsar. De kan röra sig på deponerings-
platser samt andra anläggningar. Smittorisken som platstrogna 
småfåglar utgör är mindre. På vintern söker fåglar näring på 
gårdsområden. Vilda fåglar ska inte matas i närheten av produk-
tionsbyggnader.

INSEKTER 
Insekter kan sprida sjukdomsalstrare till exempel via sina ben och 
vingar, en del även via sitt saliv. Deras avföring i konstruktioner 
och foder försämrar den allmänna hygienen. När de förekommer i 
stora mängder, kan insekter ha en stressande inverkan på boska-
pen och kan även locka andra skadedjur, såsom fåglar. 

Flugor är de vanligaste insekterna som förekommer i ladugårdar. 
Den bekanta husflugan upptar näring genom att slicka. Stallstick-
flugan suger i stället blod från både djur och människor, och är 
därför mer skadlig än husflugan. Flugor söker sig till sådana ställen 
på djur där det kommer åt att slicka i sig sekret.

I nötgårdens omgivning kan det dessutom finnas olika mygg- och 
nässeldjur, fästingar och andra insekter.
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Smittorisken som skadedjur utgör 

Salmonella utgör en betydande del av alla sjukdomar som skade-
djur sprider. Salmonella är en tarmbakterie, men den kan föröka 
sig även utanför kroppen i tillräckligt varma och fuktiga omstän-
digheter, till exempel gödsel, foder och dricksvatten. Smittvägarna 
till nötkreatur går vanligen via foder, dricksvatten och torrströ som 
har förorenats av avföring från gnagare och fåglar. 

Studier påvisar att till exempel måsar, kajor och småfåglar kan vara 
bärare av salmonella. Fåglar är ofta symptomfria bärare och spri-
dare av bakterien. Småfåglar kan sprida salmonellasmittan inom 
gården. Gårdens katter kan bli smittade av småfåglar och via sin 
avföring sprida salmonellan vidare till djurens foder. 

Vid skörden av fodret kan det hamna till och med hela gnagare 
bland det från fälten som i synnerhet i blandfodret kan orsaka 
salmonellasmitta. Fåglar, gnagare och andra vilda djur kan göra 
hål i foderbalarna och förutom att orsaka en salmonellarisk, även 
orsaka att fodret blir förstört.

Salmonella är en djursjukdom som ska bekämpas. Om en smitta 
konstateras på gården, föranleder det alltid en sanering. I Finland 
konstateras salmonellasmittor årligen på tiotals nötgårdar. Smit-
torna är i huvudsak miljöbetingade.

Sommarsåren i kornas spenar lockar till sig flugor och inflamma-
tionen kan förvärras av bakterierna som flugorna sprider. Även 
nötkreaturens smittsamma ögoninflammation, som orsakas av 
bakterien Moraxella bovis, kan spridas med flugorna. Den ifråga-
varande sjukdomen har dock inte påträffats i Finland.

Betande djur löper risk att insjukna i rödsjuka, som sprids av fäs-
tingar. Sjukdomen är ovanlig, men den förekommer i strand- och 
skogsbetesområden, där det finns rikligt med fästingar. Sjukdo-
men förekommer i huvudsak bland vuxna nötkreatur. 

I vissa områden i Finland förekommer även leverflundra i strand-
betesområden. De stora leverflundrornas mellanliggande värdar 
är snäckor (sniglar) och de små leverflundrornas är myror och 
snäckor (sniglar). Nötkreatur får smittan då de får i sig de mellan-
liggande värdarna med växtligheten.

Mata inte 
vilda fåglar i 
närheten av 
produktions
byggnaderna!
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Vissa mygg- och nässeldjur kan sprida virussmittor. I Finland har 
Schmallenberg virus spridit sig med myggor och orsakat kast-
ning samt missbildningar hos kalvar. Blåtungevirus är en sjukdom 
som sprids bland idisslare via fästingar och som förekommer i stor 
utsträckning i Europa. Den ifrågavarande sjukdomen har inte kon-
staterats i Finland och den är en sjukdom som lagstadgat måste 
bekämpas. Det är nästintill omöjligt att bekämpa sjukdomar som 
sprids via insekter.

Skydd mot skadedjur 

Skyddet mot skadedjur baseras på kontinuerlig uppföljning av 
deras förekomst, underhåll av konstruktionerna och den allmänna 
renligheten. 

Skadedjursbekämpningen ska vara planmässig och kontinuerlig.   

Kartlägg 
situationen

Bekämpa

Planera 
bekämpningen

Ombesörj 
renligheten

Stäng 
passageöppningar 

till byggnaderna

Inför planeringen av skyddet och bekämpningen ska det utredas 
vilka skadedjur som förekommer på gården och var de rör sig.
Avföring, gräv- och gnagspår samt urinlukt är tydliga tecken på 
skadedjur. Om gnagarna syns till dagtid, finns det skäl att inleda 
bekämpningen omedelbart.

Produktionsbyggnader, lager och vindsutrymmen

Med tanke på skydd mot skadedjur är det av yttersta vikt att foder-
lagren och djurutrymmen hålls i oklanderligt skick och utfodrings-
bord och -anordningar rena. Gammalt foder avlägsnas från utfod-
ringsborden och området kring dem, och förflyttas till exempel till 
gödsellagret. Foderrester, säd och foderdamm lockar till sig ska-
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dedjur och erbjuder dem näring och en fördelaktig levnadsmiljö. 
Näringen som gnagarna har tillgång till minskar deras benägen-
het att äta förgiftade beten, varvid effekten av bekämpning med 
gift försämras. Ineffektiv användning av rodenticider ökar risken 
för att skadedjuren blir resistenta. Till exempel har man konstate-
rat att resistens mot gift bland husmöss är vanligt i Finland. 

Även boxar och bås måste hållas rena: gödsel, foderrester och föro-
renat torrströ måste avlägsnas tillräckligt ofta. Slamrännor måste 
tömmas och djupströbäddar luckras upp eller bytas tillräckligt 
ofta.

Fullfodervagnen ska förvaras så att fåglar inte kommer åt att sitta 
på dess kanter och kontaminera foderblandningen med sin avfö-
ring. Foderlagrets takkonstruktioner bör konstrueras så att fåglar 
inte heller kommer åt att sitta ovanför fodervagnen.

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.
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Man kan skydda sig för fåglar på många sätt. Djurbyggnadernas 
fönster och utfackningsväggar samt tilluftsluckor och frånlufts-
kanaler kan förses med nät. Om dörrarna till djurbyggnaderna 
hålls öppna, kan man installera nät också i dörröppningarna. 
Olika höjbara, gardinaktiga nät eller nätdörrar gör det enklare 
att komma med arbetsmaskiner in i utrymmen. Näten ska vara 
sådana att inte fåglar kan fastna i dem.

I lätta djurskydd med tre väggar fokuserar man på att skydda 
utfodringsbord, utfodringsmaskiner och drickanordningar. Man 
kan till exempel montera fågelpiggar eller nät ovanför utfodrings-
bordet eller -automaten för att förhindra att fåglar uppehåller sig 
där och släpper ned avföring bland fodret. Vattenkar kan skyddas 
till exempel genom att montera skyddsplåtar ovanför dem. 

Överflödiga föremål som förvaras i produktionsutrymmen, lager 
och utmed byggnadernas väggar gör det svårare att hålla rent och 
erbjuder skyddande ställen för gnagare och fåglar. Allt skräp ska 
samlas i slutna, lockförsedda avfallskärl, som töms regelbundet 
och vars omgivning hålls ren.

Även området kring anläggningen för spannmålstorkning ska hål-
las ren. Spannmålresterna efter förrengöringen ska städas bort på 
hösten när torkningsperioden slutar.

Foder och förvaring av det

Att ombesörja god foderhygien skyddar nötgården mot salmo-
nella och andra avföringsbetingade smittor, såsom EHEC.
Spannmål och kraftfoder förvaras i tätslutande, slutna metall- eller 
glasfibersilon eller nivålager. Omgivningen kring foderlagret och 
-silon samt säckfoder- och torrströlagret ska hållas ren. Det är vik-
tigt att foderhanteringsplatserna är enkla att hålla rena, till exem-
pel att de har betong- eller asfaltunderlag.

Krosspannmåltuber lockar skadedjur. Tubernas omgivning ska 
hållas ren och tuben kan skyddas till exempel med nät, så att fåg-
lar inte kommer åt att picka hål i plasten. Krosspannmåltuberna  
är bäst att göra på ett hårt underlag, till exempel ett asfalt- eller 
betongplatta eller en kompakt grusbotten, som är enkelt att hålla 
rent.

Det rekommenderas att skörden av fodret inleds från mitten av 
fältet, varvid merparten av gnagarna flyr till fältets kanter och 
hamnar således inte bland fodret. Foderbalarna kan skyddas med 

Nät på 
utfackningsväggar 
håller fåglar borta från 
ladugården.

Förhindra fåglars 
åtkomst till utrymmet där 
fullfodervagnen förvaras.
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nät även på fälten. I praktiken är det svårt att förhindra att avföring 
från fåglar, som samlats på fälten, hamnar bland ensilaget och 
höet. Skörden kan slås i en längre stubb än normalt och undvika 
strängläggning. I dessa fall bör ensilaget alltid göras surt med 
myrsyrabaserat konserveringsmedel för att säkerställa kvaliteten. 
Nedtrampade områden med mycket gödsel är det bättre att inte 
skörda.

Kvaliteten på alla foderkomponenter i ensilaget ska vara bra. 
Foderingredienser av dålig kvalitet kan utgöra en risk för djurens 
hälsa. Till exempel kan salmonellasmitta spridas snabbt via bland-
foder till en stor del av boskapen. Genom separat utfodring skulle 
det dåliga foderämnet endast hamna hos några djur eller så kan 
djuren helt låta bli att äta det dåliga fodret. 

Fåglarnas avföring som vid skörden av fältet hamnar bland fod-
ret försämrar foderkvaliteten, ökar bakteriehalten och är en tydlig 
risk för djurens hälsa samt produktionens kvalitet och lönsamhet. 
Avföringskockorna går sönder senast vid tillverkningen av bland-
fodret och boskapen kan inte urskilja dem bland fodret.
Eventuella andra kontaminationer som foder av dålig kvalitet inne-
håller, såsom listeria- och klostridbakterier, kan försämra kvaliteten 
på mjölken. 

Spannmål och kraftfoder 
förvaras i tätslutande, 
vertikala metallsilon.
Ett betong eller 
asfaltplatta är enkelt 
att hålla rent från 
foderrester.

Utfodring med 
blandfoder 

Gör en krosspannmåltub 
på ett hårt underlag och 
skydda med ett nät.
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Det finns även skäl att beakta skyddet av foderlagren och skade-
djursbekämpningen i dem om man köper spannmål till gården 
direkt från andra gårdar. Det bästa sättet är avtalsproduktion och 
regelbunden revidering av säljargårdens verksamhetssätt.

Förvaring av torrströ

Halm, kutterspån, flis, torv, sågspån och annat torrströmaterial 
förvaras i ett slutet utrymme så att skadedjur inte har åtkomst till 
torrströlagret. 

Halmbalar ska helst slås in i plast, som öppnas först när de tas i 
bruk. Om gnagare har gjort hål i plasten, kan det innebära att det 
finns gnagare inne i balen. En sådan bal ska inte användas och 
åtgärder för att bekämpa skadedjur ska vidtas. Balningen av hal-
men inleds från mitten av fältet, varvid en stor del av gnagarna flyr 
till kanterna av fältet och hamnar inte inuti balen.

Hantering och förvaring av kadaver

Kadaver ska avlägsnas så snart som möjligt från djurutrymmen 
och deras närhet. Mindre kalvkadaver vore bra att förvara i en tät-
slutande och gärna kyld kadavercontainer, som är placerad längre 
ifrån djurutrymmena. Till förvaring av större kadaver lämpar sig 
även en fast betong- eller asfaltplatta eller en kompakt grusbotten. 
I sådana fall ska en skyddskåpa användas för att förhindra skade-
djurs åtkomst till kadavren. 
Brister i hanteringen och förvaringen av kadavren kan locka skade-
djur. Förvaringsplatsen ska hållas ren och kadavercontainern ska 
rengöras efter varje tömning.

På uppsamlingsområdet transporteras kadavren till en hante-
ringsanläggning som uppfyller kraven i biproduktsförordningen. 
Utanför uppsamlingsområdet får kadavren grävas ned i enlighet 
med bestämmelserna. Förstöringen av kadavren måste bokföras.

Torrströ lagras skyddat 
från gnagare.

Förvara kadaver i 
tätslutande behållare 
eller under en 
skyddskåpa på ett fast 
underlag. Kom ihåg 
bokföringen!

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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Utevistelse och bete för nötkreatur 

Utomhus kan nötkreaturen stöta på förutom fåglar, även flera olika 
insekter, parasiter och urdjur. För att undvika till exempel fästingar 
och leverflundror bör strandbetesområden och fuktiga betesmar-
ker användas efter noggrant övervägande.

Boskap på bete ska hindras från att komma åt dammar och andra 
vattenkällor, i synnerhet om de har stillastående vatten. Fåglar 
badar i dammar och diken, och avföring från vilda djur och boskap 
kan hamna i vattnet. Boskapens åtkomst till sådana här områden 
kan förhindras med staket.

När djuren är på bete, bör man se till att de har tillgång till rent 
vatten. Den mest hygieniska lösningen är en effektiv automatkopp 
eller vattenvagn.
Fåglar kan bada i öppna vattenkar och smutsa ned dem med 
sin avföring. Vattenkärlen ska helst rengöras dagligen och alltid 
när gödsel har hamnat i vattenkaren. Exempelvis kan salmonella 
smitta via dricksvatten och när vattnet står, försämras kvaliteten 
på det. 

Bekämpning av skadedjur

Effektiv skadedjursbekämpning kräver planering. Bekämpnings-
programmet ska täcka åtminstone djurutrymmena och lokalerna 
som används som foderlager samt närliggande objekt, som kan 
erbjuda skydd och näring åt gnagare. 

Bekämpningsåtgärdernas tillräcklighet avgörs av slutresultatet. 
Åtgärderna är tillräckliga när de förhindrar förekomsten av gna-
gare i djurutrymmen, förvarings- och hanteringsutrymmen för 
foder samt i torrströlagret. 

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 bit- och tassmärken samt avföring strävar man 
efter att utreda vilka gnagararter som förekommer på gården och 
på så sätt inrikta bekämpningsåtgärderna efter dem. Vanligen 

Boskap på bete ska 
hindras från att komma 
åt dammar och andra 
naturliga vattenkällor, 
i synnerhet om de har 
stillastående vatten.

Kartlägg 
förekom

sten
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förekommer det skogsmöss, skogssorkar och husmöss, men också 
råttor, på gårdar. För till exempel råttor måste det finnas större fäl-
lor än för smågnagare.

När gnagare har konstaterats, är det dags att gå vidare med den 
aktiva bekämpningen och i första hand genom att tillämpa giftfria 
metoder, såsom fällor. Utläggning av förgiftade beten måste ske 
i ett tillräckligt tidigt skede, så att gnagarna inte hinner föröka sig 
okontrollerat. 

Vid utplacering av beten och betesstationer lönar det sig att 
komma ihåg, att råttor undviker misstänksamt allt nytt som dyker 
upp på deras rutter, inklusive beteslådor. Möss är i stället nyfikna 
och redo att undersöka vad betesstationen innehåller. 

Bestämmelser gällande avlivning av djur gäller även skadedjur. 
Det är förbjudet att orsaka onödigt lidande och smärta.

Vid fällfångst kan man antingen använda fällor som dödar eller 
som fångar djuret levande. Båda varianterna finns för såväl möss 
som råttor. 
Funktionsprincipen i fällor som dödar 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.

Man strävar efter att placera ut fällorna utmed gnagarnas rutter, 
det vill säga intill byggnadernas väggar samt i närheten av dörr-
öppningar och boställen. Bekämpningen ska i första hand ske 
utanför byggnaderna.

Råttor är misstänksamt inställda till allt nytt i sin levnadsmiljö och 
därför kan det vara utmanande 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 förbrukning av 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. 

Fäll
fångst  

Automatfällor lockar 
möss och råttor med 
hjälp av kemikalier.

Roden
ticider
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Till en början måste betena kontrolleras minst en gång i veckan. 
Beroende på förbrukning av beten, 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.

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 du kontrollera om dose-
ringen har varit korrekt. 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 rekom-
menderas 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

MER INFORMATION
Anvisning för god 
praxis vid bekämp-
ning av gnagare

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

MER INFORMA-
TION:  
Biocidregistret, 
KemiDigi

�https://www.kemidigi.fi/biosidirekisteri/haku
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
https://www.kemidigi.fi/biosidirekisteri/haku
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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 bekämpningsprodukt 
och den måste vara användbar, ej till exempel fuktig. I bruksan-
visningen till rodenticider står det hur mycket gift som ska läg-
gas i beteslådan. Bruksanvisningen måste följas (kemikalielagen 
(599/2013) 35 §). Giftet ska vid behov fyllas på eller bytas ut.

I början av förgiftningen bör betesstationerna, deras omgivning 
och gnagarnas eventuella gömställen kontrolleras dagligen och 
tömma dessa på eventuella kvarblivna döda gnagare. I fortsätt-
ningen kan kontrollintervallerna förlängas efter situationen. 
Betesstationer som har placerats i produktionsbyggnadens vind-
utrymme ska kontrolleras minst en gång i veckan tills gnagarbe-
ståndet har fåtts under kontroll. 

I inomhusutrymmen kan åtkomstöppningar tillfälligt fyllas med 
förgiftat skum eller så kan det spridas utmed gnagarnas 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.

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. 

Planritning över 
utplaceringen av 
beteslådor.

Lager
Ladugård

Silon
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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. 

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.
 
VILDA FÅGLAR
Bekämpningen av vilda fåglar kan genomföras på många olika 
sätt. Ljudskrämmor avger till exempel fåglars varningsläten, 
rovfåglars läten eller andra avskräckande läten. Trycklufts- eller 
gasdrivna fågelkanoner producerar ett hårt, smällande ljud. På 
marknaden finns även anordningar 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. 

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.

MER INFORMATION
Avskjutning av kråk-
fåglar

https://riista.fi/sv/jakt/ansokning-om-licenser-och-dispenser/dispensblanketter/fagelvilt-icke-fredade-faglar/
https://riista.fi/sv/jakt/ansokning-om-licenser-och-dispenser/dispensblanketter/fagelvilt-icke-fredade-faglar/
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INSEKTER
I Finland är det endast tillåtet att använda produkter med insekts-
medel som har godkänts av Tukes. En förteckning över godkända 
produkter finns i Biocidregistret i det nationella kemikaliedata-
lagret och informationstjänsten KemiDigi. 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.

Insektsmedel är skadliga även för nyttiga insekter och vanli-
gen också mycket giftiga för vattenlevande organismer. Många 
insektsmedelspreparat får inte användas på ytor som tvättas, för 
att undvika utsläpp i vattendrag. Läs och följ bruksanvisningen.

Bekämpningen av flugor ska inledas i god tid på våren. I mars 
skiner solen redan så varmt att de första flugorna vaknar ur vin-
terdvalan och börjar föröka sig. De söker sig till fuktiga platser där 
det finns näring. Gödselrännor och platser där det ansamlas foder-
rester 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 inte behandlade plattor placeras 
på ställen där djuren kommer åt att slicka på dem. 

Fluglarver kan bekämpas med kemiska insektsmedel, som i form 
av ströpulver eller utblandat i vatten sprids ut på flugornas ägg-
läggningsplatser med några veckors mellanrum. 

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.

Elektrisk flugfälla.

MER INFORMATION:  
Biocidregistret, 
KemiDigi
ECHA

https://www.kemidigi.fi/biosidirekisteri/haku
https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/biocidal-products
https://www.kemidigi.fi/biosidirekisteri/haku
https://www.kemidigi.fi/biosidirekisteri/haku
https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/biocidal-products
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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 

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)

 ■ Bekämpningsplan för vilda fåglar  
 ■ Bekämpningsplan för insekter (flugor osv.) 

4. Bokföring över vidtagna åtgärder
 ■ Kontrollrundor med tanke på skadedjur eller tecken som pekar 
på förekomst av dem
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 ■ Observationer av skadedjur (inklusive t.ex. levande och döda 
gnagare, spår, avföring och urinlukt efter dem, gräv- och gnag-
spår i konstruktioner samt fåglar eller insekter i produktionsloka-
ler)   

 ■ 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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