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1. UPPGIFTER OM DEN SÖKANDE 
Namn FO-numret/personbeteckningen 

            

Adress Telefon 

            

E-post Lägenhetssignum 

            

Adressen till anläggningen för djur Djurhållningsplatssignum 

            

 

2. UPPGIFTER OM SALMONELLASMITTAN 
Datum när smittan bekräftades och serotyp: 

      

Myndighetsbeslut för att förhindra spridning av salmonella, datum för utfärdande: 

      

Konstaterande av salmonella i anläggningen 

 Den första salmonellasmittan i anläggningen 

 Förnyat uppträdande av salmonellasmitta, tidpunkt för föregående smitta:       och serotyp:       

Uppskattning eller utredning om spridningen av salmonella i anläggningen: 

      

Uppskattningen baserar på provtagning i och undersökningsresultat i anläggningen: 

 Ja, beskrivning av provtagningen:       

 Nej, grund för bedömningen:       

Kort beskrivning av de saneringsåtgärder som planerats för anläggningen: 
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3. ANSÖKAN OM AVLIVNING AV DJUR

Jag ansöker om beslut om avlivning av svin i ovan nämnda anläggning i enlighet med 35 § i lagen om djursjukdomar (76/2021). 

Grunder för avlivningen: 

 Avlivning av djur är nödvändigt för att utrota salmonellasmittan i anläggningen 

och beslutet i syfte att förhindra salmonellaspridning i betydande grad försvårar djurhållningen i anläggningen av 

 orsaker som hänför sig till djurens välfärd och/eller   ekonomiska orsaker 

Motivering: 

 Motiveringar läggs fram i en bilaga. Bilagans nummer: 

Ett förslag om genomförande avlivning av svin har lämnats till regionförvaltningsverket. 

 Ja, datum:        Nej 

4. UPPGIFTER OM ANTALET SVIN
Antalet svin totalt per djurgrupp vid anläggningen 

Suggor som producerar rekryteringsdjur: Suggor som producerar slaktsvin: 

Galtar: Grisar: Slaktsvin: Totalt: 

Uppgifter om antalet svin för vilka avlivning söks om i denna ansökan 

Antalet svin som ska avlivas omedelbart: 

Uppskattning av det högsta antalet svin som kan avlivas vid senare tillfälle (ifall salmonellasmitta 
fortfarande förekommer): 

Djurgrupper som ansökan gäller söks (gris, slaktsvin, 
sugga som producerar rekryteringsdjur/slaktsvin, galt) 

Antal svin som ska avlivas (eller 
uppskattning om det kommande antalet) 

Var i anläggningen de svin som ska 
avlivas är belägna (t.ex. avdelning) 

5. FÖRBINDELSE OM ATT RENGÖRA OCH DESINFICERA ANLÄGGNINGEN

Jag förbinder mig att vidta de rengörings- och desinfektionsåtgärder i anläggningen som 
förutsätts för upphävning av beslutet i syfte att förhindra salmonellaspridning. 

 Ja  Nej 
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6. YTTERLIGARE UPPGIFTER 

      

 

7. SÖKANDES UNDERSKRIFT 
Ort och datum Underskrift och namnförtydligande 

      
      

 

BILAGOR (Vi ber er numrera bilagorna till ansökan) 

 Grunder för avlivning 

 Redogörelse för ägarna till djuren 

 Eventuell annan redogörelse 

 

Ansökan ska skickas till Livsmedelsverket (kirjaamo@ruokavirasto.fi) och som en kopia till den länsveterinär vid 
regionförvaltningsverket (https://avi.fi/aluehallintovirastot) som har hand om ärendet. 

 
  

mailto:kirjaamo@ruokavirasto.fi
https://avi.fi/sv/regionforvaltningsverken
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ANVISNINGAR FÖR DEN SOM GÖR ANSÖKAN: 
 
När salmonella har bekräftats vid en anläggning för svin kan Livsmedelsverket på ansökan av djurägaren fatta 
beslut om avlivning av ett eller flera djur i anläggningen. Ett sådant beslut får endast fattas om beslutet i syfte att 
förhindra salmonellaspridning av ekonomiska orsaker eller av orsaker som hänför sig till djurens välfärd i 
betydande grad försvårar djurhållningen (t.ex. om slakteriet på grund av salmonella inte tar emot svin från 
anläggningen, vilket bl.a. leder till att anläggningen överfylls), och det är nödvändigt att avliva svinen för att utrota 
djursjukdomen i anläggningen. Beslutet förutsätter att aktören förbinder sig att vidta de rengörings- och 
desinfektionsåtgärder i anläggningen som förutsätts för att beslutet i syfte att förhindra sjukdomsspridningen ska 
upphävas. Djurägaren ansvarar för verkställigheten av beslutet om avlivning. 
 
Den som äger svinen ska göra en skriftlig ansökan om avlivningen till Livsmedelsverket. Ansökan kan göras med 
denna blankett eller som en fritt formulerad ansökan som innehåller motsvarande uppgifter som i blanketten. 
Ansökan skickas till Livsmedelsverket (kirjaamo@ruokavirasto.fi) och som en kopia till den länsveterinär vid 
regionförvaltningsverket som har hand om ärendet. Livsmedelsverket begär vid behov ett utlåtande om ansökan 
av regionförvaltningsverket. 
Man strävar efter att fatta beslut om avlivning inom två vardagar från att ansökan mottagits. 
 
I punkt 2 i blanketten ombeds sökande kort redogöra för de planerade saneringsåtgärderna vid anläggningen, till 
exempel huruvida alla svin på smittade avdelningar ska avlivas på en gång eller om man avser att ta upprepade 
prov och avliva svin som bär salmonella enligt resultaten (s.k. sanering under pågående produktion). 
 
I punkt 4 i blanketten ombeds sökanden dela in djuren i följande grupper: gris, slaktsvin, galt samt sugga som 
producerar rekryteringsdjur eller slaktsvin. I fråga om antalet svin som ska avlivas ombeds sökanden redogöra 
separat för antalet svin som man utifrån tillgängliga uppgifter om smittläget avser avliva genast, samt en 
uppskattning om det högsta antalet svin som kan komma att avlivas senare utifrån resultaten av prov som tas för 
uppföljningen av smittläget. 
 
Djuren kan börja avlivas först när regionförvaltningsverket har upprättat en handlingsplan för avlivningen i 
enlighet med avlivningsförordningen (EG 1099/2009). Djurens ägare kan till regionalförvaltningsverket lämna ett 
förslag om avlivningen av svinen som länsveterinären drar fördel av vid upprättandet av handlingsplanen. Ägarens 
förslag om handlingsplan snabbar upp utarbetandet av den avlivningsplan som avses i avlivningsförordningen. 
Ägaren kan göra en ansökan om avlivning av djuren till Livsmedelsverket, även om ägaren inte har lämnat något 
förslag om en avlivningsplan av svinen till regionalförvaltningsverket. 
 
 
RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR AVLIVADE DJUR 
 
Ägaren har med stöd av lagen om djursjukdomar (76/ 2021) rätt att få ersättning för de svin som genom 
Livsmedelsverkets beslut har avlivats för att utrota salmonellasmittan. Ersättning kan sökas genast när djuren har 
avlivats senast inom tre månader från att avlivningen genomfördes eller ett förbud, ett villkor eller en 
begränsning upphört att gälla (76/2021 87 § 1 mom.). Det finns en särskild blankett för ansökan om ersättning. 
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