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Utarbetat av Datum 

E-post Telefon 

Grund för avlivningen 

Djurhållarens namn/kontaktperson vid planeringen av avlivningen, om annan än ovan Telefon 

Adressen till anläggningen för djur Djurhållningsplatssignum 

Antal djur i anläggningen totalt enligt djurgrupp 

Vuxna (> 8 mån) suggor och galtar: Unga (3–8 mån) suggor och galtar: 

Spädgrisar (< 3 mån): Slaktsvin (3–8 mån): Totalt: 

FÖRSLAG OM AVLIVNING AV SVIN 
Ansvarig för avlivningen av djuren: 

 Djurens ägare 

 Annan, vem: 

Uppgifter om antalet svin som ska avlivas: 

Antalet svin som avlivas genast: 

Uppskattning av det högsta antalet svin som kan komma att avlivas senare: 

Kort beskrivning av grunderna för avlivning i fråga om svin som eventuellt ska avlivas senare: 

Svin som ska avlivas per grupp (t.ex. vuxna > 8 mån svin, slaktsvin 
och andra unga (3–8 kk) svin, grisar (< 3 mån)) 

Avlivningsmetod och 
reservavlivningsmetod 

Ordningsföljd för 
avlivningen 

Personal som behövs för hanteringen och avlivningen av djuren, personalens kompetens och varifrån personalen fås 
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Introduktion för dem som hanterar och avlivar djuren innan avlivningen inleds 

      

Beskrivning av hur djuren flyttas till avlivningsplatsen. Om djur ur olika grupper avlivas på olika platser, en lista enligt djurgrupp 

      

Beskrivning av avlivningsplatsen. Om djur ur olika grupper avlivas på olika platser, en lista enligt djurgrupp 

      

Instrument, anordningar och utrustning som används för avlivningen 
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Beskrivning av avlivningen 

      

Beskrivning av hur man säkerställer en lyckad avlivning 

      

Bokföringen av avlivningen av djuren 

      

Uppskattning av hur mycket tid som behövs för avlivningen 
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Planerad metod för bortskaffande av kadaver och transport till bortskaffande plats  

      

Mer information: 

      

 
 

Aktören kan lämna ett förslag om hur avlivningen av djuren ska genomföras till regionförvaltningsverket, där 
länsveterinären utarbetar för avlivningen en handlingsplan som avses i förordningen om skydd av djur vid avlivning (EY 
1099/2009). En preliminär plan snabbar upp utarbetandet av denna handlingsplan. Djuren kan börja avlivas först när 
länsveterinären har utarbetat den handlingsplan som avses i förordningen om skydd av djur vid avlivning.  
 

I fråga om antalet svin som ska avlivas ombeds man i blanketten ge en kort beskrivning av på vilken grund fler svin 
eventuellt kommer att avlivas senare (till exempel hur ofta prov tas inom uppföljningen av sjukdomsläget, hur de svin 
som ska avlivas väljs ut utifrån provresultaten, till exempel huruvida endast positiva individer avlivas, hela pennan 
eller hela avdelningen). Varje avlivning av svin som verkställs med stöd av Livsmedelsverkets beslut ska anmälas både 
till Livsmedelsverket (kirjaamo@ruokavirasto.fi) och till regionförvaltningsverket före avlivningen.  
 
Åtgärder som förhindrar spridning av salmonella i samband med att man avlivar svin och bortskaffar kadaver ska 
beskrivas i saneringsplanen för djurhållningsplatsen. 
 

En preliminär plan ska lämnas in till den länsveterinär vid regionförvaltningsverket 
(https://avi.fi/aluehallintovirastot) som har hand om ärendet. 

 

https://avi.fi/sv/regionforvaltningsverken
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