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AKTUELLT FÖR SVINHÅLLARE 

I detta brev informeras om aktuella händelser för svinhållningen. Vi bifogar ert händelseutdrag ur svinre-
gistret och era anmälningar om djurantal för tiden 1.1.2020 –31.12.2020. Om det finns fel i uppgifterna, 
kontakta kundservicen om uppgifterna inte kan korrigeras med en internetapp eller om ni inte har möj-
lighet att använda den. Om ni redan har anmält bristerna eller nya händelser till kundtjänsten, förutsät-
ter detta brev inga åtgärder från er sida. 

 

Ändringar i lagstiftningen 

Lagstiftningen om identifiering och registrering av djur ändrades 21.4.2021, då tillämpningen av EU:s djur-
hälsolag (EU) 2016/426 och de författningar som utfärdats med stöd av den inleddes. Bestämmelser om 
detaljerade krav för identifiering och registrering av svin finns i fortsättningen i kommissionens genomfö-
randeförordning (EU) 2021/520. 
 
Också den gällande lagen om ett system för identifiering av djur ändras och den nya lagen om identifiering 
av djur träder i kraft senare i år. Livsmedelsverket informerar på sin webbplats om de nya kraven när de har 
säkerställts. Länk till webbplatsen: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-regi-
strering-av-djur/svin/  
 
Serviceavbrott i svinregistret år 2021 
Svinregistret kan inte användas 3–5.9.2021 och 5–7.11.2021. Serviceavbrotten sker i enlighet med förvalt-
ningsområdets serviceavtal och är förlagda till veckoslut. Avbrotten inleds kring kl. 16 på fredagar och fort-
sätter på sin höjd fram till måndag morgon. Dessutom förekommer det 30.6.2021 ett kort serviceavbrott kl. 
9–12.00 i anslutning till byte av appversion. 

 
Inloggning med bankkoder 
Inloggningen med bankkoder i svinregisterappen har under den senaste tiden ställvis varit beklagligt lång-
sam. När man använder kommunens användarnamn och lösenord samt en kombination av nyckeltal sker 
inloggningen snabbare. Målet är att åtgärda problemet med långsam inloggning i nästa version som publi-
ceras i slutet av juni. 
 

Risk för afrikansk svinpest med utländska foder och strömaterial 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) publicerade i april en rapport med en bedömning av 
risken för att ASF-virus sprids från områden smittade av afrikansk svinpest till andra EU-områden tillsam-
mans med foder, strömaterial eller fordon för djurtransport. Enligt resultaten kan risken för spridning av 
smitta inte helt uteslutas, men den är lägre än t.ex. vid förflyttning av levande svin eller vid kontakter mel-
lan vildsvin och svin. 
 
Livsmedelsverket påminner om försiktighetsåtgärder, om svinhållare importerar produkter eller fordon till 
Finland från sådana EU-medlemsländer där afrikansk svinpest förekommer. Fordon för djurtransport ska 
rengöras i enlighet med kraven i lagstiftningen. Färskt hö bör lagras 30 dygn och halm och motsvarande 
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strömaterial 90 dygn före användning, om de har importerats från länder där afrikansk svinpest förekom-
mer. 
 
Mer information https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdo-
mar/svin/afrikansk-svinpest/esta-taudin-paasy-sikalaan/  
 
Det är förbjudet att flytta viltlevande vildsvin och att hålla dem i hägn 
I fortsättningen är det förbjudet att flytta viltlevande vildsvin från deras ursprungliga livsmiljö till en annan 
livsmiljö eller att ta dem från naturen till en djurhållningsplats. Jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om försiktighetsåtgärder för att förhindra spridning av afrikansk svinpest mellan viltlevande vildsvin och 
husdjur förbjuder dessutom att svin hålls utomhus och innehåller bestämmelser om kraven på inhägnader 
av svin som hålls utomhus. Förordningen trädde i kraft 19.5.2021. 
 
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210404  
 
Aktuellt om smittoskydd på svingårdar 
Afrikansk svinpest förekommer kontinuerligt i flera europeiska länder och sprids både i Europa och i resten 
av världen. I Finland skyddar man sig mot afrikansk svinpest bl.a. genom att övervaka importen av djur, fo-
der och livsmedel, uppmuntra jakt på vildsvin och informera resenärer och andra aktörer om riskerna, men 
det är ytterst viktigt att det finns ett bra smittoskydd på varje svingård. 
 
Håll svinen inomhus. Om du emellertid håller svin, minigrisar eller vildsvin i utehägn, gör en förhandsanmä-
lan om detta till kommunalveterinären och se till att det finns ordentliga stängselkonstruktioner som upp-
fyller kraven i lagstiftningen. Köp foder och strömaterial från säkra leverantörer och undvik import av foder 
och strömaterial från länder och områden med afrikansk svinpest (se följande stycke). Kontrollera hur ar-
betstagare och besökare rör sig på svingården och följ också själva god praxis för smittoskydd. Nivån på 
smittoskyddet på djurhållningsplatsen kan klarläggas t.ex. genom en Biocheck-bedömning som utförs av en 
veterinär. Följ svinens hälsa och meddela kommunalveterinären vid misstanke om sjukdom. Symtomen på 
afrikansk svinpest och antalet djur som uppvisar symptom kan variera, vilket innebär att du gör klokt i att 
misstänka afrikansk svinpest också i sådana fall där endast ett fåtal djur uppvisar symtom eller symtomen 
är lindriga. 
 
Mer information: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdo-
mar/svin/afrikansk-svinpest/esta-taudin-paasy-sikalaan/  
 
  

Svinregistrets kundtjänst har öppet vardagar kl. 8.15–16.00. Tfn: 09 85 666 003,  

e-post: sikarekisteri@mtech.fi      Postadress: Svinregistret, PB 63, 01301 VANDA 
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