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 Ändrar 
 

 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bovin 
virusbetingad diarré (BVD/MD) hos nötkreatur (2/VLA/2004) punkt 8.  
och 12. 
 

 Bemyndigande 
 

 8 § 4 mom. och 12 § 2 mom. (ändr. 303/2006) lagen om djursjukdomar 
(55/1980)   

  
Motsvarande EU-rättsakter 
 

  

  
 

 
 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om ändring av punkterna 8. och 12. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om 

bekämpning av bovin virusbetingad diarré (BVD/MD) hos nötkreatur  
 
 
 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut 
 
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 mars 2004 om bekämpning 
av virusbetingad diarré (BVD/MD) hos nötkreatur (2/VLA/2004) punkterna 8. och 12. som 
följer:  
 
 
8. Åtgärder på kontaktgårdar 
 
När det på grund av den epidemiologiska undersökningen och resultaten av 
undersökningarna på den smittade gården finns fog för att misstänka att andra gårdar är 
kontaktgårdar, ska länsveterinären förordna kommunalveterinären att besöka dessa 
gårdar och meddela de personer som ansvarar för gårdarna spärrbestämmelser i enlighet 
med bilaga I samt att ta de prov som behövs enligt bilaga II. Om någon kontaktgård är 
belägen inom ett annat regionförvaltningsverks verksamhetsområde, ska länsveterinären 
underrätta länsveterinären i detta regionförvaltningsverk och denna ska förordna den 
behöriga kommunalveterinären att vidta nämnda åtgärder på gården.  
 
12. Kostnader 
 
Bestämmelser om ersättning av kostnader som föranleds av bekämpning av BVD finns i 
15 – 21b § i lagen om djursjukdomar. Livsmedelsverket kan på ansökan av djurägaren 
förordna att ett djur som är persistent infekterad virusutsöndrare slaktas eller avlivas, 
varmed bestämmelser om ersättning ingår i 17, 19 och 21 § i lagen om djursjukdomar.   
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Provtagningar och laboratorieundersökningar enligt denna förordning är avgiftsfria för 
djurets ägare eller innehavare.   

____________________________________ 
 
 

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2010.  
 
Helsingfors den 2 mars 2010 
 
 
 Jord- och skogsbruksminister  Sirkka-Liisa Anttila 
 
 
 Konsultativ tjänsteman  Kajsa Hakulin 


