
  1 (6) 

 
 
 

Ruokavirasto 
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO 
Puh. 029 530 0400 (vaihde) 
ruokavirasto.fi 
Y-tunnus: 2911686-7 

Livsmedelsverket 
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET 
Tfn 029 530 0400 (växel) 
livsmedelsverket.fi 
FO-nummer: 2911686-7 

Finnish Food Authority  
P.O. Box 100, FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND 
Tel. +358 29 530 0400 (switchboard) 
foodauthority.fi 
Business ID: 2911686-7 

 

 
 

Anvisning om kontroll av salmonella 
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Tabell 1 
211/04.01.00.01/2022/6sv 

 
 
Tabell 1. Regelbunden provtagning som ingår i salmonellaövervakningen av fjäderfä 
 

Objekt Tidpunkt Uppfödnings-
form 

Provslag Antal 
prov 

Samlings-
prov som 
skickas in 
(st) 

Kommunal-
veterinärens 
inspektion 

BROILRAR OCH KALKONER 

Föräldraledet 

Uppfödningsstall för avelsfjäderfä 

Dagsgamla 
kycklingar 

omedelbart 
efter 
ankomsten 

 pappersunderlag/ 
underlagsmaterial/ 
strykningsprov 

10 st. 2 1 gång per år 

Uppfödnings-
flock 

vid 4 veckors 
ålder och 2 
veckor innan 
flocken 
flyttas till 
värpstallet 
eller innan 
flocken 
börjar värpa 

 sockprov 2 par 
 

2  

flervånings-
system för 
frigående 
höns* 

sockprov  
och  

1 par 
 

1  

strykningsträckprov 2 st. 1  

Värpstall för avelsfjäderfä 

Föräldraflock med 2 
veckors 
intervall 

 sockprov och  1 par 1 Broiler: 
2 gånger/ 
föräldraflock1) 
Kalkon:  
1 gång/ 
föräldraflock2) 

strykningsdammprov 1 st.  1 

flervånings-
system för 
frigående 
höns* 

sockprov  
och  

1 par 1 

strykningsträckprov 2 st. 1 

Kläckeri 

 skriftlig plan  dammprov 10-15 
g/ prov 

 1 gång per år 

strykningsprov   

* alternativ provtagningsmetod i uppfödningsstall eller hönserier med flervåningssystem för frigående höns 
1) Det ska gå minst fyra månader mellan provtagningarna. 
2) Fåglarna i åtminstone en föräldraflock ska vara 30–45 veckor gamla vid tidpunkten för provtagningen. 
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Anvisning om kontroll av salmonella hos 
fjäderfä 

 

Tabell 1 
211/04.01.00.01/2022/6sv 

 

 
 
 

Ruokavirasto 
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO 
Puh. 029 530 0400 (vaihde) 
ruokavirasto.fi 
Y-tunnus: 2911686-7 

Livsmedelsverket 
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET 
Tfn 029 530 0400 (växel) 
livsmedelsverket.fi 
FO-nummer: 2911686-7 
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P.O. Box 100, FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND 
Tel. +358 29 530 0400 (switchboard) 
foodauthority.fi 
Business ID: 2911686-7 

 

Objekt Tidpunkt Provslag Antal 
prov 

Samlings-
prov som 
skickas in (st) 

Kommunal-
veterinärens 
inspektion 

Produktionsledet 

Uppfödningsstall för broilrar och kalkoner 

Uppfödnings-
flock 

inom 3 veckor före 
slakt 

sockprov 2 par 2 1 gång per år 

myndighetens 
provtagning 

sockprov och 1 par 1 

dammprov eller 
strykningsdammprov 

1 st. 1  

Uppfödningsstall för broilrar och kalkoner, om broilrar föds upp över 81 dygn eller kalkoner över 100 dygn 
och om flocken slaktas i flera partier vid ett sådant slakteri där det slaktas högst 150 000 fåglar per år 

Uppfödnings-
flock 

inom 3 veckor innan 
de första fåglarna 
slaktas och därefter 
med 6 veckors 
intervall 

sockprov 2 par 2 1 gång per år 

myndighetens 
provtagning 

sockprov och 1 par 1 

dammprov eller 
strykningsdammprov 

1 st. 1 

 

Objekt Tidpunkt Uppfödnings-
form 

Provslag Antal 
prov 

Samlings-
prov som 
skickas in 
(st) 

Kommunal-
veterinärens 
inspektion 

VÄRPHÖNS 

Föräldraledet och far- eller morföräldraledet 

Uppfödningsstall för avelsfjäderfä 

Dagsgamla 
kycklingar 

omedelbart 
efter 
ankomsten 

 pappersunderlag/ 
underlagsmaterial/ 
strykningsprov 

10 st. 2 1 gång per år 

Uppfödnings-
flock 

vid 4 
veckors 
ålder och 2 
veckor innan 
flocken 
flyttas till 
värpstallet 
eller innan 
flocken 
börjar värpa 

golv1) sockprov 2 par 
 

2 

flervånings-
system för 
frigående 
höns* 

sockprov och  1 par 
 

1 

strykningsträckprov 2 st. 1 

bur träckprov eller 
 

2 x 150 g 2 

strykningsträckprov 4 st. 2 

* alternativ provtagningsmetod i uppfödningsstall eller hönserier med flervåningssystem för frigående höns 
1) Också ekologisk produktion eller annan fri uppfödning. 
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Anvisning om kontroll av salmonella hos 
fjäderfä 

 

Tabell 1 
211/04.01.00.01/2022/6sv 

 

 
 
 

Ruokavirasto 
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO 
Puh. 029 530 0400 (vaihde) 
ruokavirasto.fi 
Y-tunnus: 2911686-7 
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Objekt Tidpunkt Uppföd-
nings-form 

Provslag Antal prov Samlings-
prov som 
skickas in 
(st.) 

Kommunal- 
veterinärens 
inspektion 

Värpstall för avelsfjäderfä 

Föräldraflock med 3 veck-
ors intervall 

golv1) sockprov och  1 par 1 2 gånger/  
föräldraflock2) strykningsdammprov 1 st.  1 

flervånings-
system för 
frigående 
höns* 

sockprov och  
 

1 par 1 

strykningsträckprov 2 st. 1 

bur träckprov eller 2 x 150 g 2 

strykningsträckprov 4 st. 2 

Kläckeri 

 skriftlig 
plan 

 dammprov 10-15 g/ 
prov 

 1 gång per år 

strykningsprov   

Produktionsledet 

Hönsuppfödningsstall 

Dagsgamla 
kycklingar 

omedelbart 
efter an-
komsten 

 pappersunderlag/ 
underlagsmaterial/ 
strykningsprov 

5 st. 1 1 gång per år 

Uppfödnings-
flock 

2 veckor in-
nan flocken 
flyttas till 
hönseriet 
eller innan 
flocken 
börjar 
värpa 

golv1) sockprov 2 par 1 

flervånings-
system för 
frigående 
höns* 

sockprov och 
 

1 par  1 

strykningsträckprov 2 st.  

bur träckprov eller 2 x 150 g 23) 

strykningsträckprov 4 st. 1 

* alternativ provtagningsmetod i uppfödningsstall eller hönserier med flervåningssystem för frigående höns 
1) Också ekologisk produktion eller annan fri uppfödning. 
2) Det ska gå minst fyra månader mellan provtagningarna. 
3) Slås samman till ett enda prov i laboratoriet. 
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Anvisning om kontroll av salmonella hos 
fjäderfä 

 

Tabell 1 
211/04.01.00.01/2022/6sv 

 

 
 
 

Ruokavirasto 
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO 
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Objekt Tidpunkt Uppfödnings-
form 

Provslag Antal 
prov 

Samlings-
prov som 
skickas in 
(st) 

Kommunal-
veterinärens 
inspektion 

Hönseri 

Värpande 
flock 

vid 22 - 26 
veckors ålder, 
därefter med 
15 veckors 
intervall1) 

golv2) sockprov 2 par 1 1 gång per år 

flervånings-
system för 
frigående 
höns* 

sockprov och 
 

1 par 1 

strykningsträckprov 2 st. 

bur träckprov eller 2 x 150 g 23) 

strykningsträckprov 4 st. 1 

myndighetens 
provtagning 

golv2) sockprov 2 par 1 

och dammprov eller 
strykningsdammprov 

1 st. 1 

flervånings-
system för 
frigående 
höns* 

sockprov och 1 par  1 

strykningsträckprov  2 st. 

och dammprov eller 
strykningsdammprov 

1 st. 1 

bur träckprov eller  2 x 150 g 23) 

strykningsträckprov 4 st. 1 

och dammprov eller 
strykningsdammprov 

1 st. 1 

* alternativ provtagningsmetod i uppfödningsstall eller hönserier med flervåningssystem för frigående höns 
1) Om fåglarna slaktas utförs den sista provtagningen inom fyra veckor före slakten. 
2) Också ekologisk produktion eller annan fri uppfödning. 
3) Slås samman till ett enda prov i laboratoriet. 
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Anvisning om kontroll av salmonella hos 
fjäderfä 

 

Tabell 1 
211/04.01.00.01/2022/6sv 
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Objekt Tidpunkt Uppfödnings-form Provslag Antal 
prov 

Samlings-
prov som 
skickas in 
(st) 

Kommunal-
veterinärens 
inspektion 

SMÅSKALIG VERKSAMHET 

Hönsuppfödningsstall, hönseri, uppfödningsstall för avelsfjäderfä och värpstall för avelsfjäderfä 

Antalet fåglar på anläggningen mindre än 50 

Uppfödnings-
flock eller 
värpande 
flock 

1 gång per år golv/inhägnad sockprov 1 par/ 
avdelning 

1 vart tredje 
år 

flervåningssystem 
för frigående 
höns* 

strykningsträckprov 2 st. 1 

bur träckprov eller 1 x 150 g 1 

strykningsträckprov 2 st. 1 

myndighetens 
provtagning 

golv/inhägnad sockprov 1 par/ 
avdelning 

1 

och dammprov eller 
strykningsdammprov 

1 st. 1 

flervåningssystem 
för frigående 
höns* 

strykningsträckprov  2 st. 1 

och dammprov eller 
strykningsdammprov 

1 st. 1 

bur träckprov eller  1 x 150 g 1 

strykningsträckprov 2 st. 1 

och dammprov eller 
strykningsdammprov 

1 st. 1 

Antalet fåglar på anläggningen minst 50 

Uppfödnings-
flock eller 
värpande 
flock 

2 gånger per 
år 

golv/inhägnad sockprov 1 par/ 
avdelning 

1 vartannat år 

flervåningssystem 
för frigående 
höns* 

strykningsträckprov 2 st. 1 

bur träckprov eller 1 x 150 g 1 

strykningsträckprov 2 st. 1 

myndighetens 
provtagning 

golv/inhägnad sockprov 1 par/ 
avdelning 

1 

och dammprov eller 
strykningsdammprov 

1 st. 1 

flervåningssystem 
för frigående 
höns* 

strykningsträckprov  2 st. 1 

och dammprov eller 
strykningsdammprov 

1 st. 1 

bur träckprov eller  1 x 150 g 1 

strykningsträckprov 2 st. 1 

och dammprov eller 
strykningsdammprov 

1 st. 1 

* alternativ provtagningsmetod i uppfödningsstall eller hönserier med flervåningssystem för frigående höns 
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Objekt Tidpunkt Uppfödnings-
form 

Provslag Antal 
prov 

Samlings-
prov som 
skickas in 
(st) 

Kommunal-
veterinärens 
inspektion 

SMÅSKALIG VERKSAMHET 

Uppfödningsstall för broilrar och kalkoner 

Mängden fjäderfäkött som produceras är mindre än 10 000 kg/år 

Uppfödnings-
flock 

1 gång per år golv/inhägnad sockprov 1 par/ 
avdelning 

1 vart tredje 
år, om 
antalet fåglar 
är mindre än 
50 / 
vartannat år, 
om antalet 
fåglar är 
minst 50 

myndighetens 
provtagning 
 

golv/inhägnad sockprov 1 par/ 
avdelning 

1 

och dammprov eller 
strykningsdammprov 

1 st. 1 

Mängden fjäderfäkött som produceras är 10 000–20 000 kg/år 

Uppfödnings-
flock 

2 gånger per 
år 

golv/inhägnad sockprov 1 par/ 
avdelning 

1 vartannat år 

myndighetens 
provtagning 

golv/inhägnad sockprov 1 par/ 
avdelning 

1 

och dammprov eller 
strykningsdammprov 

1 st. 1 

Mängden fjäderfäkött som produceras är 20 000–30 000 kg/år 

Uppfödnings-
flock 

3 gånger per 
år 

golv/inhägnad sockprov 1 par/ 
avdelning 

1 vartannat år 

myndighetens 
provtagning 

golv/inhägnad sockprov 1 par/ 
avdelning 

1 

och dammprov eller 
strykningsdammprov 

1 st. 1 

Mängden fjäderfäkött som produceras är 30 000–40 000 kg/år 

Uppfödnings-
flock 

4 gånger per 
år 

golv/inhägnad sockprov 1 par/ 
avdelning 

1 vartannat år 

myndighetens 
provtagning 

golv/inhägnad sockprov 1 par/ 
avdelning 

1 

och dammprov eller 
strykningsdammprov 

1 st. 1 

 


