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Livsmedelssäkerhetsverket Evira har i den här instruktionen samlat bestämmelser
och rekommendationer gällande djur som förs till lantbruksutställningar eller andra
evenemang.
Myndighetens verksamhet ska bygga på behörighet enligt lag och lagen ska följas
noggrant inom myndighetsarbetet. Myndigheternas anvisningar är till sin juridiska
karaktär inte bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som rör
tillämpandet av lagstiftningen avgörs i sista hand av domstol.
Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur
lagstiftningen tillämpas samt rekommenderade tillvägagångssätt. Tolkningarna och
rekommendationerna har i denna anvisning skrivits med kursiv stil. Tolkningarna i
anvisningen är Livsmedelssäkerhetsverket Eviras syn på hur lagstiftningen borde
tillämpas.
För rekommendationernas del kan utställningsarrangören själv fastställa
tillvägagångssätten för respektive utställning. Utöver denna anvisning
rekommenderas att Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT rf:s
anvisningar om djurutställningar beaktas.
http://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet/elainnayttelyt
Med produktionsdjur menas i denna instruktion sådana djur som hålls för
livsmedelsproduktion, näringsverksamhet eller annan kommersiell verksamhet, och
dessutom alla andra idisslare och svindjur.

1. Endast kliniskt friska djur får föras till en utställning
2. Åtgärder före utställningen
A. Åtgärder som gäller den avsändande gården
Ägaren till djur som deltar i en utställning är skyldig att se till att nödvändiga
undersökningar görs, hälsointyg skaffas och att förflyttningarna av djur
antecknas och anmäls.
Djur från en gård som är underställda spärrbestämmelser eller enskilda djur
som är underställda spärrbestämmelser får inte föras till utställningar.
Förflyttning av djur till en utställning ska antecknas i djurförteckningen på
djurhållningsplatsen och anmälas till nötdjurs- och svinregistren samt får- och
getregistret. Sådana svin, får, getter och nötkreatur som inte är upptagna i
registren får inte föras till utställningar. Nötkreatur, får och getter ska
dessutom ha två officiella öronmärken och svinen en tatuering eller ett
öronmärke (se punkt C).
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Alpackor och lamor hör till kameldjuren vars djurhållare och
djurhållningsplatser ska vara införda i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.
De som håller fjäderfä och andra fåglar ska vara införda i djurhållar- och
djurhållningsplatsregistret. Fågelarter som berörs av skyldigheten är förutom
värphöns och broilrar också kalkoner, ankor, gäss, pärlhöns, duvor, påfåglar,
strutsar, emuer, nanduer, vaktlar, fasaner, rapphöns, tjädrar, orrar, ripor och
änder.
De som håller pälsdjur och pälsdjurens djurhållningsplatser ska vara införda i
djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.

B. Åtgärder som gäller utställningsplatsen
Utställningsarrangören
ska
registrera
utställningsplatsen
som
djurhållningsplats. För att utställningsplatsen ska kunna registreras måste
arrangören först anmäla den till regionförvaltningsverket. Anmälningsskyldigheten gäller alla utställningar, där t.o.m. ett enda produktionsdjur
förevisas.
Utställningen beviljas ett djurhållningsplatssignum som har formen: FI + 12
siffror. Djurhållningsplatsen ska registreras innan förflyttningen av djur inleds,
eftersom djurhållningsplatssignumet ska meddelas åt alla producenter som
behöver det för att kunna registrera sina förflyttningar av djur. Vid
registreringen ska observeras, att man vid registreringstillfället anger endast
det datum då utställningen börjar, och alltså inte den period under vilken
utställningen pågår. Först när minst 7 dygn har gått efter att evenemanget
avslutats kan djurhållningsplatsens avslutningsdatum anmälas till registret.
Länsveterinären registrerar både utställningar och andra evenemang via
ELITE-systemet.

C. Märkning av djur
Endast djur som har märkts och registrerats enligt bestämmelserna får tas
emot till en utställning.
Utställningsarrangören ska föra en förteckning över de nötkreatur, svin, får,
getter, fjäderfän och pälsdjur samt alpackor och lamor som tas emot. Av
förteckningen måste minst följande uppgifter framgå:
1)

djurens antal

2)

öronmärkessignum eller andra märkningsdata i fråga om de djurslag
som måsta vara märkta

3)

kontaktuppgifterna till djurens avsändningsgård
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Nötkreatur som är födda före år 1998 ska ha minst ett öronmärke i vänster
öra. Nötkreatur som är födda efter 1.1.1998 ska ett öronmärke i vartdera
örat.
Svin märks med ett gårdsspecifikt fyrsiffrigt märkningssignum. När svin ska
förflyttas från sin födelsegård, märks de med en tatuering i vänstra örat eller
på vänstra låret eller med ett öronmärke med svinets signum som fästs i
högra örat. Om man tänker föra svinen till slakt direkt efter utställningen, ska
de dessutom genom tatuering märkas med uppfödningsgårdens
märkningssignum på mitten av ryggen eller på sidan, på vardera sidan av
mittlinjen. Ett svin som ska föras till slakteriet kan i stället för tatuering
märkas med ett öronmärke, ifall det är osäkert om tatueringen lyckas till
exempel på grund av djurets behåring.
Vildsvin ska vara
bestämmelserna.

försedda

med

öronmärken

i

enlighet

med

Mini- och mikrosvin ska vara märkta som vanliga svin och dessutom kan
de vara försedda med mikrochip som individuell märkning. I fråga om minieller mikrosvin ska samma märknings- och registreringsbestämmelser följas
som för vanliga svin.
Får och getter ska vara märkta enligt bestämmelserna. Djur som har fötts
före 9.7.2005 ska, innan de förflyttas från den gård där de fötts, märkas
individuellt med ett av jord- och skogsbruksministeriet godkänt öronmärke
som innehåller data om gårdens märkningssignum, djurets identitetskod,
landskod (FI) och djurets födelseår. Dessa djur kan också förses med
öronmärken enligt det nya systemet.
Får och getter som är födda 9.7.2005 eller senare ska vara märkta enligt det
nya märkningssystemet, med märken som Evira godkänt (två märken).
Hållare av får eller getter får inte längre något märkningssignum för gården. I
stället innehåller märket landskoden (FI) och en individuell sifferserie, på
samma sätt som nötkreaturens signum.
Också lamm och killingar som är yngre än 6 månader ska märkas och
registreras innan de skickas till utställningen.
Hästdjur ska ha ett identifikationsdokument (pass). Hästdjur som är födda
1.7.2009 och senare ska dessutom vara märkta med ett mikrochip som
appliceras i samband med identifikationen och vars nummer finns angivet i
identifikationsdokumentet. Märkning med mikrochip är inte obligatoriskt för
äldre, tidigare identifierade djur. Till hästdjur räknas förutom hästar och
ponnyer också bl.a. åsnor, sebror och olika korsningar.
Duvor ska märkas med en identifieringsmärkning, exempelvis en sluten
fotring eller ett mikrochip.
Det rekommenderas att alpackor, lamor, katter och hundar märks med en
identitetskod (t.ex. mikrochip, tatuering) innan de förs till utställningen.
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D. Djurspecifika specialinstruktioner
Nötkreatur
Nötkreatur bör hållas åtskilt från andra idisslare och kameldjur på
utställningsområdet, och för att förhindra spridning av djursjukdomar bör
direkta eller indirekta kontakter mellan nötkreatur och andra idisslare eller
kameldjur förhindras.
Nötkreatur från besättningar där ringorm konstaterats bör inte föras till
utställningar.
Djur som ska föras till en utställning bör högst 30 dagar före utställningen
undersökas med tanke på salmonella, med negativt resultat. Proven kan tas
individuellt eller som samprov, så att prov från högst 20 djur slås ihop
Om det kommer djur från bara en gård till utställningen, kan länsveterinären
göra undantag från rekommendationerna för salmonellaprovtagning.
Får och getter
Djur som kommer från djurhållningsplatser med olika hälsoklassificering
enligt programmet för bekämpning av maedi-visna ska hållas åtskilt från
varandra på utställningen.
Till utställningen bör endast föras djur från flockar med status M1, M2 eller
M3 enligt programmet för bekämpning av maedi-visna. Ett intyg över
statusen som utfärdats av en tjänsteveterinär ska tas med till utställningen så
att statusen vid behov går att kontrollera.
Djur som förs till en utställning bör undersökas med tanke på salmonella,
med negativt resultat, högst 30 dygn före utställningen.
Alpackor och lamor
Det är förbjudet att föra alpackor och lamor till en utställning, om det är
mindre än 12 månader sedan djuren importerats. Efter ankomsten till Finland
ska idisslare och kameldjur hållas på den djurhållningsplats som är deras
slutdestination i ett helt år efter införseln på den inre marknaden.
Djur som ska föras till en utställning bör undersökas med tanke på
salmonella, med negativt resultat, högst 30 dagar före utställningen.
På utställningsområdet bör alpackor och lamor inte komma i direkt eller
indirekt kontakt med nötkreatur, får eller getter.
Svin, inberäknat vildsvin samt mini- och mikrosvin
Djur som förs till en utställning bör undersökas med tanke på salmonella
högst 30 dagar före utställningen, med negativt resultat, antingen med
individuella prov eller med samprov. Prov från högst 10 djur kan ingå i
samprovet. Om alla djur på utställningen kommer från en enda gård, kan
länsveterinären göra undantag i fråga om salmonellaprovtagningsrekommendationerna.
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Fjäderfä och andra fåglar
För fjäderfän kan särskilda bestämmelser utfärdas genom en förordning av
jord- och skogsbruksministeriet för att förhindra spridning av fågelinfluensa.
Det är förbjudet att föra fjäderfän och andra fåglar till djurutställningar eller
andra motsvarande evenemang från början av mars till slutet av maj.
Förbudet gäller inte burfåglar som vistats i landet i minst sex månader och
som enbart hålls inomhus som sällskapsdjur.
Duvor ska ha en giltig vaccination mot newcastlesjuka. Till utställningen eller
tävlingen ska man ta med sig ett vaccinationsintyg där duvan i fråga är
specificerad.
Andra fåglar ska
utställningsområdet.

hållas

klart

åtskilda

från

produktionsdjuren

på

Fåglar som ska föras till en utställning bör undersökas med tanke på
salmonella, med negativt resultat, högst 30 dagar före utställningen. Om alla
fjäderfän på utställningen kommer från en och samma gård, och inga andra
produktionsdjur är med på utställningen, eller om bara andra fåglar än
fjäderfän som hålls som produktionsdjur förs till utställningen, kan
länsveterinären bevilja undantag från provtagningsrekommendationerna.
Hundar och katter
Hundarna ska ha giltig vaccination mot rabies och valpsjuka och katterna
vaccination mot rabies och kattpest.
Pälsdjur
Pälsdjur ska placeras klart åtskilt från andra husdjur på utställningsområdet.
Kräldjur
Kräldjur och produktionsdjur ska inte delta i samma evenemang. Om så
ändå sker, ska kräldjuren placeras klart åtskilt från produktionsdjuren.

3. Åtgärder på utställningsplatsen
Länsveterinären ska vid behov utse en veterinär som han eller hon själv
väljer eller som utställningsarrangören föreslår till veterinär för utställningen.
Om en veterinär har utsetts för utställningen, ska denne på
utställningsplatsen göra en ankomstgranskning av de djur som förts till
utställningen. Djuren på utställningsplatsen ska lossas från transportbilen
först när utställningsveterinären gett tillstånd till det, efter att ha granskat
djurens intyg.
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I ankomstgranskningen rekommenderas att det åtminstone ingår:
1)

klinisk granskning av alla djur

2)

granskning av nödvändiga intyg:
 intyg över salmonellaundersökning
 för får och getter intyg över deras maedi-visna-status
 för duvor intyg över vaccination mot newcastlesjuka
 för hundar intyg över vaccination mot rabies och valpsjuka
 för katter intyg över vaccination mot rabies och kattpest

3)

granskning av märkningssignumen hos nötkreatur, svin, får, getter,
alpackor och lamor samt hundar och katter

4)

granskning av identifikationshandlingar och eventuella mikrochip hos
hästdjur (också åsnor!)

4. Kostnader
Deltagande i utställningar är frivilligt, och ägaren eller utställningsarrangören
ansvarar för alla kostnader i samband med en utställning.

