
SKYDD MOT 
SKADEDJUR  
PÅ SVINGÅRDAR 



2

Skydd mot skadedjur  
är en viktig del av smittskyddet på gården  

SKYDD MOT skadedjur är en viktig del av svingårdens biosäker-
het. I den här handboken beskriver vi olika sätt att skydda sig mot 
skadedjur och ger allmänna anvisningar om hur man avlägsnar 
dem. Dessutom behandlar vi förekomsten av skadedjur och upp-
följningen av bekämpningen, och till dessa hörande bokföring.

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 bekämpningen av gnagare är det av avgörande vikt att hålla pro-
duktionsutrymmenas omgivning ren och så öppen som möjligt. 
Gnagare som närmar sig produktionsbyggnader i jakten på näring 
och skydd undviker öppna områden. 

En ansenlig andel av salmonellasmittorna, som under de senaste 
åren konstaterats på produktionsgårdar, härstammar utgående 
från typbestämning och observationer som gjorts på de smittade 
gårdarna sannolikt från skadedjur.

Med hjälp av den här handboken kan producenten och gårdens 
hälsovårdsveterinär bedöma och förbättra nivån på och praxisen 
för skyddet mot skadedjur. Noggranna planer gällande skyddet 
och bekämpningen av skadedjur utarbetas gårdsspecifikt.

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

En produktionsgård som 
är i skick lockar inte till 
sig skadedjur.
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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 de söker sig till torra miljöer. För råttor duger 
också fuktigare förhållanden i byggnadernas grund, 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 
avföring förorena foder- och torrströlagrar samt foderhanterings-, 
utfodrings- och dricksanordningar. 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 
deponeringsplatser 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 
produktionsbyggnader.

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 insekter förekommer 
i stora mängder, kan de ha en stressande inverkan på djuren och 
kan även locka andra skadedjur, såsom fåglar. 

På svingårdar är flugor de vanligaste insekterna och de kan anses 
vara betydande smittspridare. Husflugan slickar i sig näringen, 
medan stallstickflugan i stället suger blod från både djur och män-
niskor och är därför mer skadlig än husflugan. Spindlar och spin-
delväv är ett tecken på att det i utrymmet även finns spindlarnas 
byten, till exempel flugor. 
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Smittorisken som skadedjur utgör 

Salmonella utgör en betydande del av alla sjukdomar som ska-
dedjur sprider. Även till exempel svindysenteri och trikiner sprids 
till svingårdar via skadedjur. Svindysenteri är en sjukdom som 
bekämpas frivilligt av näringen och den saneras på samma sätt 
som salmonella.

I Finland konstateras salmonellasmittor årligen på några svingår-
dar. Salmonella är en tarmbakterie, men den kan föröka sig även 
utanför kroppen i tillräckligt varma och fuktiga omständigheter, 
till exempel gödsel och foder. Smittvägen till svinen går vanligen 
via foder eller torrströ som har förorenats av skadedjurens avföring.
Ibland kan det finnas hela gnagare i halmbalar som kan hamna 
i munnen på svinen och därigenom orsaka salmonellasmitta. I 
lösdriftsstallar med djupströbäddar, som kräver mycket halm, ska 
man ombesörja hygienisk förvaring av balarna.  

Bland gnagare förekommer även alstrare av svindysenteri, tarm-
bakterien Brachyspira hyodysenteriae. Under de senaste åren har 
svindysenteri konstaterats på några gårdar. Smittorna har san-
nolikt härstammat från gnagare. Även fåglar, hundar, katter och 
flugor kan vara smittspridare. Svinen blir smittade oralt. Bakterien 
förblir smittsam under lång tid i miljön, i synnerhet i gödsel. Svin-
dysenteri kan komma till gården också via förmedlingsdjur (små-
grisar).

Gnagare kan få trikinsmitta när de äter kadaver som innehåller 
trikinparasitens larver, eller annat djuravfall. Svinet blir i sin tur 
smittat genom att äta en mus eller råtta som innehåller trikin. För 
gnagare och svin är trikinsmittan symptomfri, men för människor 
kan den vara livsfarlig. 

Trikinförordningen gör det möjligt att befria en gårdsgrupp, det 
vill säga ett delområde svin från trikinundersökning på slakteriet. 
På djurhållningsplatsen som har godkänts till delområdet ska 
bekämpningen av gnagare ombesörjas effektivt och planmäs-
sigt. Uppmärksamhet ska fästas vid djurens och fodrets spårbar-
het. Godkännandet till delområdet påverkas även av svingårdens 
externa faktorer, såsom en närliggande deponi. I Sikavas hälso-
vårdsbesök och -plan går man igenom kraven för att höra till 
delområdet och Sikava har redan beredskap för att hantera del-
området.

Mata inte 
vilda fåglar i 
närheten av 
produktions
byggnaderna!

Slipp  
trikinunder

sökningar på 
slakterier

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikkeiden-alkutuotanto/elaimista-saatavat-elintarvikkeet/tuotantoelaimet/sikojen-valvotut-pito-olosuhteet/
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Skydd mot skadedjur

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

Kartlägg 
förekom

sten

Skadedjursbekämpningen ska vara planmässig och kontinuerlig.   

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, måste bekämpningen 
inledas omedelbart.

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 gna-
gare och samtidigt vänja dem vid att gå till beteslådorna. Utgå-
ende 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. För till exempel 
råttor måste det finnas större fällor än för smågnagare.

Markörbeten måste kontrolleras tillräckligt ofta för bitmärken 
och betesåtgången, så att man i god tid kan byta till rodenticider.
Till en början måste betena kontrolleras minst en gång i veckan 
och beroende på hur betesåtgången är, kan kontrollintervallen så 
småningom förlängas. På hösten, det vill säga under risktiden, ska 
kontrollintervallen förkortas. 
Systematisk gnagarbekämpning omfattar regelbunden kontroll 
av beten. Med fällor som dödar kan man samtidigt både bekämpa 
gnagare och bedöma förekomsten av olika gnagararter.  
 

Kartlägg 
situationen

Bekämpa

Planera 
bekämpningen

Ombesörj 
renligheten

Stäng 
passageöppningar 

till byggnaderna



6

Produktionsbyggnader, lager och vindsutrymmen

Djurutrymmena och foder- och torrströlagren ska planeras, byg-
gas och hållas i skick så att varken fåglar eller gnagare kommer in  
i dem. Till exempel räcker det med ett hål på cirka 2 cm för en 
råtta, en mus kommer igenom ett hål på en halv centimeter.

Gnagarnas passageöppningar och byggnadernas ventilations-
kanaler täcks till exempel med tillräckligt tätmaskade metallnät. 
Fönster och dörrar ska stängas tillräckligt tätt. Om de hålls öppna, 
ska öppningarna förses med nät. 

Gnagarnas åtkomst till byggnaderna via genomföringarna till göd-
selborttagningssystemet eller till exempel foder- och ventilations-
rören ska förhindras. I betongelement eller deras fogar får det inte 
finnas några som helst öppningar via vilka gnagare kan komma 

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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in i byggnaderna. Vid behov ska dessa öppningar fyllas till exem-
pel med silikon eller uretanskum, eller genom att täcka för dem 
med plåt. De nedre kanterna på väggbeklädnaden ska skyddas till 
exempel med nät. 
 
Produktionslokaler med tillhörande lagrings och vindsutrymmen 
ska hållas rena. Utfodringsanordningarna ska hållas rena och foder 
som har spridits utanför utfodringskaren ska städas bort, eftersom 
foderrester, spannmål och foderdamm lockar skadedjur.

Ju tätare anordningarna för foderhantering och utfodring fås, 
desto mindre foder och damm ansamlas det på ytorna. Näringen 
som gnagarna har tillgång till minskar deras benägenhet att äta 
förgiftade beten.   

Gödsel, foderrester och förorenat torrströ måste avlägsnas till-
räckligt ofta. I produktionsformer med omgångsuppfödning ska 
foderrester, gödsel och torrströ städas bort så fort avdelningen har 
tömts på djur. Gödselkanalerna måste tömmas tillräckligt ofta.  
Djupströbedd lockar även gnagare, varför särskild uppmärksam-
het ska fästas vid skadedjursbekämpning och foderhygien.

Torrströ förvaras i lagret som skadedjur inte har åtkomst till. Halm-
balar plastas gärna in, och öppnas inte förrän de tas i bruk. Om 
det i plasten finns hål gjorda av gnagare, kan det finnas gnagare 
inne i balen. En sådan bal ska inte användas och åtgärder måste 
vidtas för att bekämpa skadedjur. Balningen av halmen inleds från 
mitten av fältet, varvid en stor del av gnagarna flyr till kanterna av 
fältet och hamnar inte inuti balen. 
 

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

Torrströ lagras skyddat 
från gnagare.
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Omgivningen kring mottagningstrattar för lösfoder, silon och 
fodervågar samt säckfoder- och torrströlager ska hållas ren. Det 
är viktigt att foderhanteringsplatserna är enkla att hålla rena, till 
exempel att de har betong- eller asfaltgolv. Även området kring 
anläggningen för spannmålstorkning ska hållas ren. Resterna efter 
förrengöringen av spannmål ska städas bort på hösten, när tork-
ningsperioden slutar.

Skadedjursavföring, döda fåglar och gnagare ska omedelbart 
städas bort. Allt skräp ska samlas i slutna, lockförsedda avfallskärl, 
som töms regelbundet och vars omgivning hålls ren. Överflödiga 
föremål som förvaras i produktionslokaler och lager gör det svå-
rare att hålla rent och erbjuder skyddande ställen för gnagare. 

Skyddet av foderlagren och skadedjursbekämpningen i dem bör 
även beaktas om man köper spannmål till gården direkt från 
andra gårdar. Det bästa sättet är avtalsproduktion där även skade-
djursbekämpningen på den säljande gården ingår i avtalet. 

Runt djurutrymmen, foder- och torrströlagren och fodersilon ska 
all växtlighet och alla föremål, som erbjuder gnagare skydd avlägs-
nas. Runt byggnaderna ska det finnas ett minst två meter brett 
område 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 pro-
duktionsbyggnaderna inte bli lerigt eller fyllas med pölar.

Hantering och förvaring av kadaver

Kadaver ska avlägsnas så snart som möjligt från djurutrymmen 
och deras närhet. Kadaver bör förvaras i en tätslutande och gärna 
kyld kadavercontainer, som är placerad på avstånd från djurut-
rymmena. Kadavercontainern bör placeras på en fast betong- eller 
asfaltplatta eller en kompakt grusbotten. 

Förvara kadavren i 
en tät och gärna kyld 
kadavercontainer. 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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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 kadaver grävas ned i enlighet 
med bestämmelserna. Förstöringen av kadavren måste bokföras.
 

Bekämpning av skadedjur
 
Effektiv skadedjursbekämpning kräver planering. Handlingspla-
nen för bekämpning av skadedjur kan du utarbeta antingen själv 
eller helt eller delvis utkontraktera uppgiften till en professionell 
aktör inom branschen. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) 
tar emot examina för skadedjursbekämpare och upprätthåller 
ett register över skadedjursbekämpare som har avlagt examen. 
Producenten måste dock vara uppmärksam på omständigheterna 
gällande skadedjurssituationen.
 
GNAGARE
Den viktigaste bekämpningsåtgärden är att begränsa gnagarnas 
åtkomst till näring och eliminera skyddade platser redan utanför 
byggnaderna, på ett så stort område som möjligt på hela gårds-
centralens område. Gnagarnas åtkomst till inomhusutrymmen ska 
förhindras med alla tillgängliga metoder. Djurutrymmen, foder- 
och torrströlagren och områden runt dessa ska hållas rena med en 
regelbunden städrutin. 

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 bör man 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. 

Vid fällfångst kan man antingen använda fällor som dödar eller 
som fångar djuret levande. Båda finns tillgängliga för möss och 
råttor. Funktionsprincipen i fällor som dödar djuret är till exempel 

Automatfällor lockar 
möss och råttor med 
hjälp av kemikalier

Fällfångst
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en fjädermekanism. Traditionella fällor som utlöses en gång måste 
kontrolleras tillräckligt ofta och minst en gång om dagen. På 
marknaden finns även kontinuerligt fungerande fällor, som inte 
behöver tömmas dagligen. Fällor som dödar djuret måste vara 
effektiva, så att djuret som fångas inte lider. Bestämmelser gäl-
lande avlivning av djur gäller även skadedjur. Det är förbjudet att 
orsaka onödigt lidande och smärta.

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.
Det kan vara till och med väldigt svårt att fånga råttor med fällor. 
Det är enklare att fånga nyfikna möss och sorkar.

Om det önskade resultatet inte uppnås med fällfångst, måste 
man ta till gifter. Vid användning av gift ska annan konkurrens om 
näringen förhindras genom att ombesörja renligheten på gården 
särskilt noggrant. 

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.

Roden
ticider

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

�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. Förgiftade beten ska placeras ut så att produktions- och 
husdjur inte kommer åt att äta giftpreparaten. I början av förgift-
ningen finns det skäl att kontrollera betesstationerna dagligen 
och tömma dessa på döda gnagare. I fortsättningen kan kontroll-
intervallerna förlängas efter situationen. Betesstationer som har 
placerats i produktionsbyggnadens vindutrymme ska kontrolleras 
minst en gång i veckan tills gnagarbeståndet har fåtts under kon-
troll. Betesstationerna måste innehålla tillräckligt med bekämp-
ningsprodukt och den måste vara användbar, ej till exempel fuktig.
Giftet ska vid behov fyllas på eller bytas ut. 

Gnagarnas åtkomstöppningar kan tillfälligt fyllas med förgiftat 
skum eller så kan det spridas utmed gnagarnas rutter. När djuret 
slickar sin päls ren, får det i sig giftet.  

RODENTICIDER (biocidregistrets produktgrupp PT14)

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.

MER INFORMATION:  
Biocidregistret,  
KemiDigi

MER INFORMATION
Anvisning för god 
praxis vid bekämpning 
av gnagare

https://www.kemidigi.fi/biosidirekisteri/haku
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
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Inte ens i jordbrukssammanhang får gifter användas kontinuer-
ligt utan grundad orsak. Kontinuerlig användning begränsas av 
biocidförordningen. I vanliga fall bör man ha blivit av med gna-
garna inom 35 dygn, varefter de förgiftade betena ska tas bort. När 
bekämpningsperioden är slut, ska situationen utvärderas på nytt. 
Om betesförbrukningen fortsätter eller om man trots förebyg-
gande 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 tillverkarens 
anvisningar och säkerhetsinformationsbladen. Kom ihåg att pro-
dukterna är giftiga också för människor, i synnerhet barn, samt 
andra däggdjur och fåglar. Iaktta försiktighet när du hanterar gif-
ter, använd skyddshandskar och placera gifter och döda gnagare 
utom räckhåll för barn och andra djur.
   
Föråldrade och oanvändbara rodenticider ska bortskaffas som 
farligt avfall.

Lager

Lager Uppvärmt 
lager

Svinhus

Foder-
anläggning  

Hall-
utrymme

Silon

Beteslåda i eller utanför 
produktions- och lag-
ringsutrymmen

Beteslåda på vinden

Planritning över 
utplaceringen av 
beteslådor.

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. 



13

VILDA FÅGLAR
Bekämpningen av vilda fåglar kan genomföras på många olika 
sätt. Ljudskrämmor avger till exempel fåglars varningsläten, rov-
fåglars läten eller andra avskräckande läten. Trycklufts eller gas-
drivna fågelkanoner producerar ett hårt, smällande ljud. På mark-
naden 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. 

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
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 att slicka på dem.
 

MER INFORMATION
Avskjutning  
av kråkfåglar

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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Fluglarver kan bekämpas genom att sprida ut kemiska insektsme-
del i gödselrännor och på botten av båsarna. Medlet sprids ut som 
det är, i form av ströpulver, eller utblandat i vatten i en sprutkanna, 
på flugornas äggläggningsplatser med några veckors mellanrum.
 
Biologiskt kan flugor bekämpas med hjälp av rovflugor och ste-
klar. Rovflugor gömmer sig under gallren och på gödselytan för 
att föröka sig. Larverna som äggen utvecklas till livnär sig på andra 
flugors larver. Rovflugbeståndet upprätthålls med regelbundna 
extraleveranser av fluglarver.

Stekeln är en parasit på ladugårdsflugan. Stekeln lägger ägg inuti 
ladugårdsflugans puppa och förstör ladugårdsflugans larv som 
ligger i den. Steklar frodas i djurgödsel och är därför lämpliga för 
djurutrymmen i vilka torrströ används. De skadar varken djur eller 
människor. 

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 så att de är tillgängliga för gårdens 
anställda, avbytare osv. antingen elektroniskt eller i pappersformat. 
 
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)
 ■ Produktionsbyggnadernas väggar

Elektrisk flugfälla.



15

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.

Layout och bilder: 
Päivi Liikamaa
paivi.liikamaa@phnet.fi 

 ■ Renhållning av produktionslokalerna 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

 ■ 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 

https://www.ett.fi/sv/hem/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/
https://tukes.fi/sv/framsida

