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Ärende 
BEKÄMPNING AV MUL- OCH KLÖVSJUKA  

Allmänt 

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning (nedan avdelningen) har i sitt 
beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar (1346/95) bestämt 
att mul- och klövsjuka är en djursjukdom som med lätthet sprider sig. 

I detta beslut meddelar avdelningen föreskrifter om bekämpning av mul- och klövsjuka. Syftet med 
föreskrifterna är att i händelse av sjukdomsutbrott förhindra sjukdomens spridning och göra det 
möjligt att utrota smittan effektivt. 

Föreskrifterna är bindande. De skall följas som förpliktande i de enskilda fall som föreskrifterna 
avser. I bilaga II och V i beslutet ingår också anvisningar och i punkt 2 en beskrivning av symtomen 
och sjukdomens spridningssätt. 

Länsveterinären kan förordna kommunalveterinären att vidta åtgärder som i detta beslut åläggs 



länsveterinären, om han anser att det är nödvändigt för att uppgifterna skall kunna skötas 
ändamålsenligt. 
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1. Definitioner 

I detta beslut avses med 

1) klövdjur idisslare eller svin som hålls som husdjur eller i hägn på en gård, 

2) gård en djurhållningsenhet eller någon annan plats där klövdjur hålls varaktigt eller tillfälligt, 
samt 

3) smittad gård en gård hos vars djur mul- och klövsjukediagnosen har bekräftats. 

I beslutet används också följande definitioner som ingår i 3 § förordningen om bekämpning av 
djursjukdomar vid djurtransporter (1363/94): 

1) smittoområde: en gård eller ett område, där avdelningen har påvisat eller där det finns motiverade 
skäl att misstänka förekomst av mul- och klövsjuka, 

2) skyddszon: ett område vars gräns på alla ställen ligger på minst tre kilometers avstånd från det 
smittade området och i vilket smittoområdet ingår, samt 

3) övervakningszon: ett område vars gräns på alla ställen ligger på minst tio kilometers avstånd från 
smittoområdet och i vilket skyddszonen ingår. 

2. Sjukdomsbild och spridningssätt 

Mul- och klövsjukeviruset är ett picornavirus. Den sjukdom som viruset orsakar är globalt sett den 
mest betydande smittsamma sjukdomen hos klövdjur. 

Inkubationstiden (tiden från det att djuret smittats till det att symtomen bryter ut) är 2-8 dygn. 
Typiska symtom är att djuren saknar aptit och är febriga och apatiska samt att de får blåsor. Blåsor 
förekommer på munnens slemhinnor, i klövspalterna, på kronranden, runt biklövarna och eventuellt 
på juvren och spenarna. Hos nötkreatur förekommer kraftig smackning och tuggning. Det synligaste 
symtomet hos svin och får är att de haltar. Ett smittat djur avsöndrar virus i alla sekret och denna 
avsöndring börjar 1-5 dygn innan blåsorna uppstår. Sjukdomen sprids i allmänhet på ett par dygn till 
nästan alla klövdjur i samma utrymmen. Dödligheten är i allmänhet ringa; de största förlusterna 
beror på den försämrade produktionen. En del av de djur som repar sig kan bli symtomfria bärare av 
smittan och därigenom sprida smittan vidare. 

Det virus som ger upphov till sjukdomen klarar yttre förhållanden väl, i synnerhet låga temperaturer, 
och bevaras väl i omgivningen. Smittan sprids från en djurenhet till en annan genom levande djur 
och även t.ex. genom kött, mjölk eller foder. Människor och fordon sprider smittan mekaniskt. Vid 
flera sjukdomsutbrott har det rapporterats att viruset spritts genom animaliskt matavfall som svin 
utfodrats med. Smittan kan även spridas tiotals kilometer med vinden. 

3. Åtgärder vid misstanke om mul- och klövsjuka på en gård 

3.1. Allmänt 

Varje veterinär som noterar tecken på mul- och klövsjuka eller som annars får 



kännedom om sådana omständigheter att det är skäl att misstänka att mul- och klövsjuka 
förekommer på någon gård är skyldig att omedelbart anmäla saken till 
kommunalveterinären, länsveterinären eller, om dessa inte kan anträffas, till en av 
avdelningens veterinärer. Anmälan skall göras omedelbart även under annan tid än 
tjänstetid. 

Veterinären skall meddela djurets ägare eller dennes företrädare behövliga anvisningar 
för förfarandet. Han skall bestämma att ingen får avlägsna sig från gården och att 
utomstående inte får besöka den. Vidare skall man undvika att röra sig i djurstallarna i 
onödan. Gården får inte överlåta djur, animalieprodukter eller varor. Det är i synnerhet 
skäl att betona hur lätt sjukdomen sprids. 

När länsveterinären har fått ovan nämnda anmälan eller han av någon annan anledning 
misstänker att mul- och klövsjuka förekommer på gården, skall han utan dröjsmål resa 
till gården och genomföra åtgärderna i punkt 3.2., 3.3, 3.4 och 3.6 om han inte med 
säkerhet kan utesluta misstanken om mul- och klövsjuka. Om länsveterinären inte kan 
anträffas eller om han förordnar detta skall kommunalveterinären på hans vägnar utföra 
vad som föreskrivs nedan. 

Länsveterinären skall om möjligt anmäla misstanken om mul- och klövsjuka till 
avdelningens veterinär och till jouren för smittsamma sjukdomar vid anstalten för 
veterinärmedicin och livsmedel redan innan han beger sig till gården. 

3.2. Ankomst till gården och föreskrifter som meddelas gården 

När länsveterinären anländer till en gård där mul- och klövsjuka misstänks förekomma 
får fordonet inte köras i närheten av det djurstall eller den hägnad där de djur som 
misstänks vara sjuka finns. Eventuell förare får inte avlägsna sig ur fordonet om det inte 
är absolut nödvändigt. När veterinären besöker djurstallet eller hägnaden skall han vara 
klädd i en vattentät skyddsdräkt och huvudbonad som är avsedd för engångsbruk eller 
som är lätt att desinficera samt skodon som är lätta att desinficera (helst gummistövlar). 

Länsveterinären skall meddela den som ansvarar för gården de begränsningsföreskrifter 
som ingår i bilaga I. Föreskrifterna kan först meddelas muntligen, men de skall så snart 
som möjligt bekräftas skriftligen. 

3.3. Provtagning 

Länsveterinären skall ta proven för diagnostisering av mul- och klövsjuka enligt 
anvisningarna i bilaga II. Proven skall sändas till laboratoriet vid anstalten för 
veterinärmedicin och livsmedel i Helsingfors på snabbast möjliga sätt, t.ex. med taxi 
eller flyg. Innan proven sänds skall länsveterinären försäkra sig om att det vid anstalten 
för veterinärmedicin och livsmedel finns en sådan person på plats som kan ta emot 
proven. 

3.4. Föreskrifter för veterinären när han avlägsnar sig från gården 

Länsveterinären skall iaktta anvisningarna i bilaga V om rengöring och desinficering när 
han avlägsnar sig från djurstallet och gården liksom också anvisningarna för behandling 
av skyddskläderna och bilen efter besöket på gården. Likaså skall föraren desinficeras 
om han avlägsnat sig från fordonet. 

Länsveterinären skall omedelbart efter besöket på gården anmäla besöket till 
avdelningens veterinär. Om kommunalveterinären har gjort besöket skall han anmäla sitt 



besök till länsveterinären. Kommunalveterinären får inte avlägsna sig från gården innan 
han har fått tillstånd till detta av länsveterinären eller, om länsveterinären inte är 
anträffbar, av avdelningens veterinär. 

3.5. Karenstid efter besöket på gården för förhindrande av sjukdomsspridning 

Avdelningen kan särskilt meddela föreskrifter om en karenstid under vilken den 
veterinär som undersökt misstanken om mul- och klövsjuka eller som besökt en smittad 
gård inte får besöka sådana gårdar där klövdjur hålls. 

3.6. Epidemiologisk undersökning 

Länsveterinären skall utföra en epidemiologisk undersökning av vilken följande skall 
framgå: 

- den tid under vilken mul- och klövsjuka kan ha funnits på gården innan sjukdomen 
anmäldes, 

- den möjliga källan till mul- och klövsjuka på gården, 

- de andra gårdar där det kan finnas klövdjur som har smittats från samma källa, 

- förflyttningen av personer, fordon, klövdjur, kroppar, kött eller andra varor, föremål 
och ämnen som sannolikt har spritt viruset, samt 

- övriga eventuella kontaktgårdar. 

3.7. Återkallande av föreskrifterna 

Länsveterinären skall utan dröjsmål återkalla de föreskrifter som avses i punkt 3.2. och 
punkt 4.1., om resultaten från laboratorieundersökningarna visar att misstanken om mul- 
och klövsjuka är ogrundad.  

4. Föreskrifter som gäller kontaktgårdarna 

4.1. Begränsningsföreskrifter 

Om länsveterinären har grundad anledning att misstänka att mul- och klövsjuka har 
kunnat införas från andra gårdar till den gård där mul- och klövsjuka misstänks eller 
bekräftats förekomma eller att sjukdomen har kunnat spridas från sistnämnda gård till 
andra gårdar via personer, klövdjur eller fordon eller på något annat sätt, skall han 
meddela dessa gårdar de begränsningsföreskrifter som ingår i bilaga III. Länsveterinären 
skall också förordna kommunalveterinären att förrätta inspektion på gårdarna så snart 
som möjligt och att ta prov med tanke på mul- och klövsjuka i enlighet med bilaga II. 
Om någon kontaktgård är belägen i ett annat län, skall han underrätta länsveterinären i 
detta län, som skall meddela begränsningsföreskrifterna. 

4.2. Transport av djur för nödslakt 

Länsveterinären kan bevilja tillstånd att avvika från begränsningsföreskrifterna i bilaga 
III om djuren transporteras direkt till ett slakteri för nödslakt. Transporten skall ske 
under överinseende av kommunalveterinären. Innan tillstånd till transport för slakt kan 
beviljas skall kommunalveterinären utföra en klinisk undersökning av klövdjuren på 
gården. Inte ett enda av djuren får ha symtom som tyder på mul- och klövsjuka. 



De djur som transporteras skall före förflyttningen vara öronmärkta eller försedda med 
någon annan av kommunalveterinären godkänd märkning för identifiering. 
Kommunalveterinären skall i förväg underrätta slakteriets besiktningsveterinär om 
djurens ankomst. Det fordon som används för transporten jämte utrustning skall 
omedelbart efter transporten rengöras och desinficeras under överinseende av 
besiktningsveterinären. 

5. Åtgärder när mul- och klövsjuka har konstaterats på gården 

5.1. Inrättande av krisenhet 

Avdelningen inrättar en krisenhet som skall bistå länsveterinären 

- vid koordineringen av de åtgärder som behövs för utrotning av mul- och klövsjukan, 
samt 

- vid utförandet av en mera omfattande epidemiologisk undersökning. 

5.2. Länsveterinärens uppgifter 

Länsveterinären skall utföra en epidemiologisk undersökning enligt punkt 3.6. och 
utifrån denna göra en framställning hos avdelningen om avgränsning av de skydds- och 
övervakningszoner som nämns i punkt 9. Vid behov skall han också göra en 
framställning hos avdelningen om upprättande av ett smittoområde. 

Länsveterinären skall dessutom se till att köttet från klövdjur som har slaktats mellan 
den tidpunkt då sjukdomen sannolikt infördes till gården och vidtagandet av åtgärder 
enligt punkt 3.2. spåras, om möjligt. Han skall föreskriva att köttet skall destrueras så, 
att mul- och klövsjukeviruset inte sprids. 

5.3. Destruering av djur 

Då det officiellt har bekräftats att det förekommer mul- och klövsjuka på gården 
föreskriver avdelningen att alla klövdjur skall avlivas utan dröjsmål. Kropparna av 
avlivade djur och sådana som självdött skall brännas eller grävas ned på gården, om 
möjligt, eller destrueras vid en anläggning för bearbetning av animaliskt högriskavfall. 
Vid destruering av kroppar skall dessutom iakttas avdelningens föreskrifter om 
behandling av animaliskt högriskavfall (jord- och skogsbruksministeriets beslut om 
behandling av animaliskt avfall 634/94, ändr. 875/94, veterinärlagstiftningen H 19 och 
H 19:1). Länsveterinären skall se till att mul- och klövsjukeviruset inte sprids under 
avlivningen, transporten eller destrueringen. 

5.4. Destruering av mjölk 

Mjölk och mjölkprodukter skall destrueras i enlighet med desinfektionsanvisningarna 
(avdelningens anvisning om desinfektionsåtgärder vid bekämpning av djursjukdomar 
17/VLA/95, veterinärlagstiftningen D 25) så att mul- och klövsjukeviruset inte sprids. 
Kommunalveterinären skall övervaka destrueringen. 

5.5. Destruering och desinficering av övriga varor 

Alla ämnen och allt avfall, såsom kött, ull, foder och gödsel, samt alla redskap och andra 
tillbehör som sannolikt är kontaminerade (med mul- och klövsjukevirus) skall antingen 
destrueras eller behandlas så, att mul- och klövsjukevirus som förekommer i dem 



förintas. Denna destruering och behandling skall utföras enligt länsveterinärens 
anvisningar under överinseende av kommunalveterinären. 

När klövdjuren och mjölken har destruerats samt ovan nämnda varor destruerats eller 
behandlats skall de fordon som använts för transport av dem samt de byggnader där de 
har hållits, byggnadernas omgivning och alla sannolikt kontaminerade redskap och 
anordningar rengöras och desinficeras enligt de desinfektionsanvisningar som nämns i 
punkt 5.4 (avdelningens anvisning 17/VLA/95). Kommunalveterinären skall övervaka 
desinficeringen. 

5.6. Återkallande av tidigare föreskrifter 

Efter att åtgärderna för destruering av djur, mjölk och andra varor samt de till dessa 
hörande rengörings- och desinfektionsåtgärderna enligt punkt 5.3., 5.4 och 5.5. har 
utförts skall länsveterinären återkalla de föreskrifter som avses i punkt 3.2. och meddela 
föreskrifter i enlighet med punkt 7. En mall för beslutet om återkallande finns i bilaga 
VI. 

6. Åtgärder på kontaktgårdarna 

6.1. Destruering och desinficering av djur, mjölk och andra varor på 
kontaktgården 

Avdelningen kan föreskriva att åtgärder enligt punkt 5.3., 5.4. och 5.5. om destruering 
och desinficering av djur, mjölk och andra varor även skall tillämpas på kontaktgårdar. 

6.2. Återkallande av begränsningsföreskrifter 

Om länsveterinären har meddelat kontaktgårdarna begränsningsföreskrifter enligt bilaga 
III skall han utan dröjsmål återkalla dem efter att åtgärderna enligt punkt 6.1. har utförts. 

Om avdelningen inte föreskriver att djuren på kontaktgården skall destrueras i enlighet 
med punkt 6.1. skall begränsningsföreskrifterna återkallas tidigast 21 dygn efter det då 
föreskrifterna meddelades. Innan föreskrifterna återkallas skall kommunalveterinären 
undersöka kontaktgårdens klövdjur kliniskt och ta prov av dem enligt bilaga II eller 
enligt de anvisningar som länsveterinären meddelat separat. Inte något djur får ha 
symtom som tyder på mul- och klövsjuka och undersökningsresultaten skall vara 
negativa. 

En mall för beslutet om återkallande finns i bilaga VI. 

7. Införande av nya djur till gården efter att smittan utrotats 

Nya klövdjur får införas till gården tidigast 21 dygn efter det att rengöringen och desinficeringen 
slutförts och härvid endast med tillstånd av länsveterinären. 

8. Åtgärder när gården består av separata enheter 

Avdelningen kan bevilja undantag från föreskrifterna i punkt 5.3. om destruering av djur om gården 
består av två eller flera produktionsenheter som är helt avskilda från varandra och som inte har några 
som helst strukturella eller funktionella kontakter. Djur behöver härvid inte destrueras i en 
produktionsenhet där mul- och klövsjuka inte förekommer. 

Avdelningen kan bevilja undantag från föreskrifterna i punkt 5.4 om destruering av mjölk och det är 



fråga om en mjölkproducerande gård där produktionsenheternas mjölkningssystem är helt avskilda 
från varandra. Mjölk behöver härvid inte destrueras om den kommer från en produktionsenhet där 
mul- och klövsjuka inte förekommer. 

Villkor för beviljande av dessa undantag är att länsveterinären har undersökt produktionsenheterna 
och säkerställt följande faktorer: 1) vid enheterna förekommer inte mul- och klövsjuka, 2) med 
beaktande av alla de faktorer som påverkar spridningen av mul- och klövsjuka är risken för spridning 
av mul- och klövsjuka från en separat produktionsenhet till en annan inte större än risken för 
spridning från en separat gård till en annan. 

Dessutom skall produktionsenheterna uppfylla följande minimikrav: 

1) enheterna är strukturellt avskilda från enheter med smittade djur och det finns ingen 
förbindelse eller gemensam luftvolym mellan enheterna, 

2) enheterna har avskilda hanterings- och förrådsutrymmen för utrustning, foder och 
mjölk, 

3) enheterna har egna system för behandling av spillvatten och gödsel, 

4) enheterna har desinficeringsbassänger vid in- och utgångarna, 

5) egen personal, 

6) inget utbyte har skett mellan den smittade produktionsenheten och den undantagna 
produktionsenheten av maskiner eller annan utrustning, djur, animalieprodukter, foder, 
redskap, föremål, avfall eller annat material som kan sprida mul- och klövsjuka. 

Länsveterinären skall säkerställa att den undantagna produktionsenheten har uppfyllt ovan nämnda 
villkor under hela den tid som mul- och klövsjuka har kunnat förekomma på gården, även med 
beaktande av sjukdomens sannolika inkubationstid. 

9. Fastställande av skyddszon och övervakningszon 

Så snart mul- och klövsjukediagnosen har bekräftats hos klövdjuren på en gård föreskriver 
avdelningen på framställning av länsveterinären att området omkring den plats där sjukdomen har 
brutit ut skall utgöra en skyddszon. Samtidigt föreskriver avdelningen på framställning av 
länsveterinären en övervakningszon där skyddszonen ingår.  

När länsveterinären lägger fram förslag till zongränser skall han ta hänsyn till de naturliga gränserna, 
möjligheterna till övervakning och andra förhållanden som gör det möjligt att förutse spridningen av 
viruset med luften eller på annat sätt. Vid behov skall zonernas gränser omprövas mot denna 
bakgrund. 

10. Allmänna föreskrifter som gäller skyddszonen 

10.1. Upprättande av förteckning över gårdarna och inspektioner på dem 

Länsveterinären skall så snabbt som möjligt sammanställa en förteckning över alla 
gårdar med klövdjur som är belägna inom skyddszonen. Kommunalveterinären skall 
besöka gårdarna regelbundet, i enlighet med länsveterinärens anvisningar, och 
undersöka klövdjuren och vid behov ta prov för laboratorieundersökningar. Journal skall 
föras i fråga om inspektionsbesöken och upptäckterna. Hur ofta kommunalveterinären 
gör inspektionsbesök på gårdarna är beroende av hur allvarligt sjukdomsläget är. 



10.2. Föreskrifter om transport av klövdjur 

Det är förbjudet att förflytta och transportera klövdjur på allmän eller enskild väg, 
förutom på gårdarnas underhållsvägar. Förbudet gäller dock inte transport av djur för 
nödslakt som sker med tillstånd av länsveterinären i enlighet med punkt 11.2. 

10.3. Föreskrifter om transportmedel 

Lastbilar, andra transportmedel och anordningar som används i skyddszonen för 
transport av klövdjur eller eventuellt kontaminerat material (t.ex foder, ull, avföring och 
flytgödsel m.m.) får inte föras bort från 

- gården 

- slakteriet 

- skyddszonen 

om de inte har rengjorts och desinficerats enligt de desinfektionsanvisningar som nämns 
i punkt 5.4. Lastbilar och transportmedel som har använts vid transport av klövdjur eller 
kontaminerat material får inte lämna skyddszonen förrän kommunalveterinären har 
inspekterat dem. 

10.4. Begränsning av anhopningar 

Utställningar, marknader, visningar eller andra anhopningar av klövdjur är förbjudna 
oberoende av syftet med dem. 

11. Föreskrifter som gäller gårdarna i skyddszonen 

11.1. Allmänt 

Den som ansvarar för gården skall omedelbart när han hos gårdens klövdjur upptäcker 
symtom som är typiska för mul- och klövsjukan underrätta kommunalveterinären om 
detta. Kommunalveterinären skall säkerställa att alla behövliga undersökningar av 
djuren utförs för bekräftande av mul- och klövsjukediagnosen. 

11.2. Transport av klövdjur för nödslakt 

Klövdjur får inte föras bort från en gård i skyddszonen. Länsveterinären kan dock 
bevilja tillstånd att under kommunalveterinärens överinseende transportera djur för 
nödslakt direkt till ett slakteri inom samma skyddszon eller, om det inte finns något 
slakteri inom skyddszonen, till ett slakteri som länsveterinären godkänt. Länsveterinären 
kan bevilja tillståndet först efter att kommunalveterinären utfört en klinisk undersökning 
av alla klövdjuren på gården. Inte ett enda av djuren får ha symtom som tyder på mul- 
och klövsjuka. 

De djur som transporteras skall före förflyttningen vara öronmärkta eller försedda med 
någon annan av kommunalveterinären godkänd märkning för identifiering. 
Kommunalveterinären skall i förväg underrätta slakteriets besiktningsveterinär om 
djurens ankomst. Det fordon som används för transporten jämte utrustning skall 
omedelbart efter transporten rengöras och desinficeras under överinseende av 
besiktningsveterinären. 



11.3. Begränsning av hållande av djur på bete 

Länsveterinären kan enligt prövning förbjuda hållande av gårdens djur på bete om detta 
medför med en risk för spridning av mul- och klövsjuka. 

11.4. Begränsning av antalet besök på gården 

Det är förbjudet för utomstående personer, t.ex. kontrollassistenter och seminörer, att 
besöka gården. Seminörer får dock med iakttagande av länsveterinärens anvisningar 
besöka gården 15 dygn efter det att de preliminära rengörings- och 
desinfektionsåtgärderna, som anges i punkt 5.5., har vidtagits. Avdelningen kan särskilt 
meddela föreskrifter om hur veterinärerna skall röra sig i skyddszonen. 

11.5. Serologiska undersökningar 

När det har gått åtminstone 15 dygn från det att de preliminära rengörings- och 
desinfektionsåtgärderna enligt punkt 5.5. slutfördes på alla smittade gårdar skall 
länsveterinären förordna kommunalveterinärerna att utföra en klinisk undersökning av 
klövdjuren på alla gårdar i skyddszonen och en serologisk kartläggning enligt de 
anvisningar som avdelningen särskilt meddelat. 

12. Återkallande av föreskrifter som gäller skyddszonen 

Föreskrifterna rörande skyddszonen skall följas till dess att avdelningen återkallar dem. 

Länsveterinären skall för avdelningen framställa att föreskrifterna skall återkallas, när följande 
åtgärder har vidtagits: 

- alla föreskrivna rengörings- och desinfektionsåtgärder, samt 

- undersökningarna på alla gårdar enligt punkt 11.5. med negativt resultat. 

Efter att de föreskrifter som rör skyddszonen har återkallats skall i zonen följas de föreskrifter som 
rör övervakningszonen, till dess att de återkallas enligt punkt 15. 

13. Allmänna föreskrifter som gäller övervakningszonen 

13.1. Upprättande av förteckning över gårdarna 

Länsveterinären skall upprätta en förteckning över alla gårdar med klövdjur i 
övervakningszonen. 

13.2. Begränsningar som gäller transport av klövdjur 

Det är förbjudet att förflytta klövdjur på allmän väg. Kommunalveterinären kan dock 
bevilja tillstånd för betesgång. 

Transport av klövdjur i övervakningszonen får ske endast med länsveterinärens tillstånd. 

13.3. Föreskrifter om transportmedel 

Lastbilar, andra transportmedel och anordningar som används i övervakningszonen för 
transport av klövdjur eller eventuellt kontaminerat material (t.ex foder, ull, avföring och 
flytgödsel m.m.) får inte föras bort från övervakningszonen om de inte har rengjorts och 



desinficerats enligt de desinfektionsanvisningar som nämns i punkt 5.4. 

13.4. Begränsning av anhopningar 

Utställningar, marknader, visningar eller andra anhopningar av klövdjur är förbjudna 
oberoende av syftet med dem. 

14. Föreskrifter som gäller gårdarna i övervakningszonen 

14.1. Allmänt 

Den som ansvarar för gården skall omedelbart när han hos gårdens klövdjur upptäcker 
symtom som är typiska för mul- och klövsjukan underrätta kommunalveterinären om 
detta. Kommunalveterinären skall säkerställa att alla behövliga undersökningar av 
djuren utförs för bekräftande av mul- och klövsjukediagnosen. 

14.2. Transportbegränsningar som gäller klövdjur 

Klövdjur får inte föras bort från övervakningszonen under de första 15 dygnen efter de 
preliminära rengörings- och desinfektionsåtgärderna, som anges i punkt 5.5. Klövdjur 
får inte bortföras från övervakningszonen mellan det 15:e och 30:e dygnet förutom i 
sådana fall då länsveterinären beviljat tillstånd därtill och då djuren under 
kommunalveterinärens överinseende förs direkt till ett slakteri för nödslakt. 
Länsveterinären kan bevilja ett dylikt tillstånd först sedan kommunalveterinären utfört 
en klinisk undersökning av samtliga klövdjur på gården och säkerställt att inte något av 
djuren har symtom som tyder på mul- och klövsjuka. 

De djur som transporteras skall före förflyttningen vara öronmärkta eller försedda med 
någon annan av kommunalveterinären godkänd märkning för identifiering. 
Kommunalveterinären skall i förväg underrätta slakteriets besiktningsveterinär om 
djurens ankomst. Det fordon som används för transporten jämte utrustning skall 
omedelbart efter transporten rengöras och desinficeras under överinseende av 
besiktningsveterinären. 

14.3. Begränsning av antalet besök på gården 

Det är förbjudet för utomstående personer, t.ex. kontrollassistenter och seminörer, att 
besöka gården. Seminörer får dock med iakttagande av länsveterinärens anvisningar 
besöka gården 15 dygn efter det att de preliminära rengörings- och 
desinfektionsåtgärderna, som anges i punkt 5.5., har vidtagits. Avdelningen kan särskilt 
meddela föreskrifter om hur veterinärerna skall röra sig i övervakningszonen. 

14.4. Serologiska undersökningar 

När det har gått åtminstone 30 dygn från det att de preliminära rengörings- och 
desinfektionsåtgärderna enligt punkt 5.5. slutfördes på alla smittade gårdar skall 
länsveterinären förordna kommunalveterinärerna att utföra en klinisk undersökning av 
klövdjuren på alla gårdar i övervakningszonen och en serologisk kartläggning enligt de 
anvisningar som avdelningen särskilt meddelat. 

15. Återkallande av föreskrifter som gäller övervakningszonen 

De föreskrifter som rör övervakningszonen skall följas till dess att avdelningen återkallar dem. 



Länsveterinären skall för avdelningen framställa att föreskrifterna skall återkallas, när följande 
åtgärder har vidtagits: 

- alla föreskrivna rengörings- och desinfektionsåtgärder, 

- undersökningarna på alla gårdar enligt punkt 14.4. med negativt resultat, samt 

- alla åtgärder som skall vidtas i skyddszonen har slutförts. 

16. Krav på hanteringen av kött 

Kött och kroppar av klövdjur får inte utan tillstånd av länsveterinären föras bort från en gård som 
meddelats begränsningsföreskrifter på grund av misstanke om mul- och klövsjuka. 

Kött av klövdjur från gårdar som berörs av begränsningsföreskrifterna och från gårdar inom skydds- 
och övervakningszonen skall märkas enligt punkt 26.c i kapitel 4 i bilagan 4 till jord- och 
skogsbruksministeriets beslut 6/VLA/95. Köttet skall behandlas enligt artikel 4.1 i rådets direktiv 
80/215/EEG. Behandlingen skall utföras vid en anläggning som länsveterinären anvisar. Slakteriets 
besiktningsveterinär skall plombera försändelsepartiet innan det sänds till en 
köttberedningsinrättning för behandling, och beredningsinrättningens övervakande veterinär eller 
kommunalveterinären i den kommun där beredningsinrättningen är belägen skall kontrollera att 
plomberingen är obruten när partiet anländer till beredningsinrättningen för behandling. 

17. Krav på hanteringen av mjölk och mjölkprodukter 

17.1. Hantering av mjölk 

Mjölk får inte föras bort från gårdar som omfattas av gällande begränsningsföreskrifter 
på grund av misstanke om mul- och klövsjuka. Om det inte är möjligt att uppbevara 
mjölken på gården kan länsveterinären bevilja tillstånd att under överinseende av 
kommunalveterinären föra mjölken till en sådan anläggning där mjölken behandlas 
enligt bestämmelserna i bilaga IV. 

Från gårdar i skydds- och övervakningszonen får mjölk endast levereras till en sådan 
anläggning där mjölken behandlas i enlighet med bestämmelserna bilaga IV. 

17.2. Framställning av mjölkprodukter 

I skydds- och övervakningszonerna får mjölkprodukter endast tillverkas av mjölk som 
behandlats enligt bestämmelserna i bilaga IV. 

Framställning och försäljning av mjölkprodukter i anslutning till en gård i en skydds- 
eller övervakningszon får ske endast med tillstånd av länsveterinären och på de villkor 
som denne bestämmer. 

18. Vaccinering och hantering av mul- och klövsjukevirus 

Det är förbjudet i hela landet att använda vaccin mot mul- och klövsjuka. 

Mul- och klövsjukevirus för forskning, diagnos eller framställning av vacciner får endast hanteras 
vid sådana inrättningar eller laboratorier som avdelningen godkänner. 

Om eventuella nödvaccineringar bestäms särskilt. 



19. Information om mul- och klövsjuka 

Länsveterinären skall vidta alla åtgärder som behövs, däribland användning av tydliga skyltar och 
varningsmeddelanden och utnyttjande av massmedier som press och lokalradio, för att säkerställa att 
alla personer i skydds- och övervakningszonen eller smittoområdet är medvetna om de gällande 
begränsningsföreskrifterna. 

20. Beredskapsplan 

Varje länsveterinär skall göra upp en beredskapsplan för sitt län med tanke på mul- och klövsjuka. I 
planen reserveras lokaler, personal och alla de redskap och förnödenheter som behövs för att 
sjukdomen skall kunna utrotas snabbt och effektivt. Planen skall revideras årligen och lämnas in till 
avdelningen före utgången av januari. 

21. Ersättningar 

Vid ersättandet av kostnader för sjukdomsbekämpningen tillämpas 15-21 b §§ lagen om 
djursjukdomar (55/80, ändr. 809/92 och 424/94). 

Stadganden om ersättande av förluster som beror på att egendom, produkter, tillverkningar och 
förnödenheter förstörs eller behandlas eller användningen av dessa begränsas samt stadganden om 
ersättande av vissa arbeten som föreskrivs för bekämpande av sjukdomens spridning ingår i 13 - 15 
§§ lagen om bekämpande av djursjukdomar, som med lätthet sprida sig. 

Kostnader för desinfektionsmedel som används i samband med desinfektionsåtgärder som 
föreskrivits med stöd av punkt 5.5. och 6.1., ersätts av statens medel. Övriga kostnader som 
föranleds av desinfektionsåtgärder eller -medel, som föreskrivits enligt detta beslut, ersätts inte. 

Biträdande avdelningschef 
Jaana Husu 

Veterinärinspektör 
Taina Aaltonen 

BILAGA I 
BESLUT OM BEGRÄNSNINGSFÖRESKRIFTER SOM MEDDELAS GÅR DARNA PÅ 
GRUND AV MISSTANKE OM MUL- OCH KLÖVSJUKA 

Utfärdat / 19 

Gårdsägarens namn: 

Gårdens adress: 

Följande föreskrifter skall iakttas på gården: 

1. Upprättande och förande av förteckning 

1.1. Alla klövdjur på gården skall förtecknas gruppvis. 

1.2. En förteckning över antalet klövdjur som redan har dött eller sannolikt har insjuknat skall 
uppgöras gruppvis. 

1.3. Förteckningarna skall hållas à jour genom att födda och döda klövdjur jämte den dag då födseln 



eller dödsfallet inträffade antecknas i dem. 

1.4. Uppgifterna i förteckningarna skall på begäran visas för läns- eller kommunalveterinären och en 
veterinär vid jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning och de kan 
kontrolleras i samband med varje inspektionsbesök. 

2. Begränsning av djurens rörelsefrihet 

2.1. Alla klövdjur på gården skall hållas kvar i sina stallar eller stängas in på något annat ställe där de 
kan isoleras. 

2.2. Klövdjur får inte föras till eller från gården. 

2.3. Andra djur än klövdjur får föras till eller från gården bara med tillstånd av länsveterinären. 

3. Övriga föreskrifter  

3.1. Kött och kroppar av klövdjur eller andra produkter som härrör från klövdjur, t.ex. ull, får inte 
föras bort från gården utan tillstånd av länsveterinären. 

3.2. Djurfoder, redskap, förnödenheter eller avfall som sannolikt skulle sprida mul- och klövsjuka får 
inte föras bort från gården utan tillstånd av länsveterinären. 

3.3. Mjölk får inte föras bort från gården. Om det inte är möjligt att förvara mjölken på gården kan 
länsveterinären bevilja tillstånd att under kommunalveterinärens överinseende föra mjölken till en 
sådan behandlingsanläggning där den upphettas så att mul- och klövsjukeviruset oskadliggörs. 

3.4. Person- och fordonstrafik till och från gården är förbjuden utan tillstånd av länsveterinären. 

3.5. Länsveterinärens föreskrifter om behörig desinfektion vid djurstallarnas in- och utgångar och på 
in- och utfarten till gården skall iakttas. 

Motivering:  

Det finns grundad anledning att misstänka att mul- och klövsjuka förekommer på gården. 

Rättsnormer: 

8 och 9 §§ lagen om djursjukdomar (55/80, ändr. 809/92 och 424/94), 17 § förordningen om 
djursjukdomar (601/80) samt jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings 
beslut om bekämpning av mul- och klövsjuka 5/VLA/96 

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. 
Besvärsanvisning medföljer. Beslutet träder dock i kraft genast. Beslutet skall iakttas trots sökande 
av ändring. 

Tjänsteveterinärens namnteckning: 

Namnförtydligande och tjänsteställning: 

BILAGA II 
PROVTAGNING MED TANKE PÅ MUL- OCH KLÖVSJUKA 

1. Provtagning av blåsor 



Val av provtagningsställe 

Mul- och klövsjukans laboratoriediagnos grundar sig på virusisolering samt på påvisande av 
förekomsten av virusantigen i patientens blåsepitel. I första hand skall epitelprovet tas på färska 
orupturerade blåsor eller på nyss brustna blåsor. De bästa proven fås från munnens slemhinna, 
speciellt tungans slemhinna. Därtill kan blåsprov som tagits från spenarna eller i klövspalterna 
komma i fråga. Hos svin och lamm förekommer blåsor i synnerhet i klövspalterna och på 
kronranden, hos svin även runt biklövarna. För att man skall kunna upptäcka blåsorna skall fötterna 
vid behov först tvättas med vatten. Prov som tagits av blåsor på fötterna får inte sättas i samma 
provtagningsflaska som de prov som tagits från munnen. Är blåsan smutsig utanpå skall den före 
provtagningen rengöras med vadd som fuktats med t.ex. fysiologisk koksaltlösning, destillerat eller 
kokt vatten. Blåsepitel som skickas som prov får inte behandlas med desinfektionsmedel. 

Provtagningsteknik 

Provet skall tas genom att taket på så många blåsor som möjligt klipps upp med en steril sax eller 
skärs ut med en operationskniv. Epitelbitarna skall vara minst 2 cm2; så många bitar som möjligt 
skall tas. Minst 1 gram blåsepitel behövs. Det kan vara bra att lugna ner djuret under provtagningen. 
Om man inte får tillräckligt mycket provmaterial, fördröjs undersökningsresultatet. 

2. Tagning av prov på blåsvätska 

Av orupturerade blåsor skall blåsvätska tas genom aspiration med hjälp av en spruta och nål. Sprutan 
med blåsvätska kan tömmas i samma provtagningsflaska som blåsepitelproven. Den spruta, med 
vilken prov av blåsvätska tagits, skall i samband med tömningen av sprutan sköljas med den 
konserveringsvätska som finns i provtagningsflaskan så att all blåsvätska blir tillvaratagen. 

3. Tagning av prov av näsborrar och saliv 

Om det inte finns blåsepitel skall av svin och nötkreatur tas slem och celler ur näsborrarna och/eller 
saliv och celler ur svalget genom skrapning med hjälp av en ren vaddtuss och kärlklämmor. Proven 
skall tas av klövdjur som misstänks vara sjuka och av klövdjur i deras omedelbara närhet. 

Av idisslare kan svalgprovet i särskilda fall även tas med ett "probang"-instrument på vilken en 
provtagningskopp fästs. Med provtagningskoppen skrapas lateralt och dorsalt slem, saliv och 
cellmaterial från struphuvudet och övre delen av matstrupen. Prov med mycket vominnehåll skall 
slängas. Vid behov skall svalget sköljas med vatten före provtagningen. Det är skäl att undvika 
blödningar. 

4. Tagning av blodprov 

Utöver andra prov skall alltid även blodprov tas enligt följande: 

a) för isolering av mul- och klövsjukeviruset i blodet skall ca 5 ml blod tas med vakuummetoden 
med lithiumheparin-antikoagulans, och 

b) för bestämning av antikropparna skall ca 10 ml blod tas med vakuummetoden utan tillsatsämnen. 
Proven skall tas av 20 klövdjur eller, om det finns under 20 djur på gården, av alla klövdjur på 
gården. Av de djur av vilka blodprov tagits skall efter tre veckor ett nytt blodprov tas för att 
konstatera eventuella ändringar i antikroppsnivån. 

Om vakuumrör inte finna att tillgå kan proven tas i vanliga blodprovsrör. 

Vid behov skall blodprov tas för kartläggning av spridningen av sjukdomen i enlighet med särskilda 



anvisningar av avdelningen. 

5. Förvaring och sändning av proven 

Proven på blåsepitel och blåsvätska samt vaddtussproven skall tas i för ändamålet reserverade 
provtagningsflaskor som innehåller konserveringsvätska, blåsproven tas dock i en annan flaska än 
vaddtussproven. Dessa flaskor kan rekvireras från länsveterinären eller anstalten för 
veterinärmedicin och livsmedel.  

Flaskor eller rör som innehåller mul- och klövsjukeprov skall tillslutas mycket omsorgsfullt. 
Provtagningsflaskorna och blodprovsrören skall innan de packas behandlas utvändigt med t.ex. 
citronsyralösning (1-2 %). Proven skall märkas klart och de skall fram till avsändningen förvaras i 
kylskåpstemperatur. 

Proven skall förpackas i en fodrad och absolut vattentät transportlåda. I transportlådan skall också 
finnas någon kylkälla, t.ex. en kylklamp, som kyler proven. Blodprovsrören får dock inte frysa under 
förvaringen eller transporten. Förpackningsmaterialet för paketet med prover får inte komma från en 
gård som misstänks vara smittad. Proven skall utan dröjsmål sändas till anstalten för 
veterinärmedicin och livsmedel i Helsingfors. Om avsändandet av prover skall i förväg 
överenskommas per telefon. 

BILAGA III 
BESLUT OM BEGRÄNSNINGSFÖRESKRIFTER SOM MEDDELAS 
KONTAKTGÅRDARNA PÅ GRUND AV MISSTANKE OM MUL- OCH K LÖVSJUKA 

Utfärdat / 19 

Gårdsägarens namn: 

Gårdens adress: 

Följande föreskrifter skall iakttas på gården: 

1. Anmälningsskyldighet 

Kommunalveterinären skall omedelbart underrättas om alla klövdjur på gården, hos vilka 
förekommer symtom som är typiska för mul- och klövsjukan. 

2. Upprättande och förande av förteckning 

2.1. Alla klövdjur på gården skall förtecknas gruppvis. 

2.2. En förteckning över antalet klövdjur som redan har dött eller sannolikt har insjuknat skall 
uppgöras gruppvis. 

2.3. Förteckningarna skall hållas à jour genom att födda och döda klövdjur jämte den dag då födseln 
eller dödsfallet inträffade antecknas i dem. 

2.4. Uppgifterna i förteckningarna skall på begäran visas för läns- eller kommunalveterinären och en 
veterinär vid jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning och de kan 
kontrolleras i samband med varje inspektionsbesök. 

3. Begränsning av djurens rörelsefrihet 



3.1. Alla klövdjur på gården skall hållas kvar i sina stallar eller stängas in på något annat ställe där de 
kan isoleras. 

3.2. Klövdjur får inte föras till eller från gården. 

3.3. Andra djur än klövdjur får föras till eller från gården bara med tillstånd av länsveterinären. 

4. Övriga föreskrifter  

4.1. Kött och kroppar av klövdjur eller andra produkter som härrör från klövdjur, t.ex. ull, får inte 
föras bort från gården utan tillstånd av länsveterinären. 

4.2. Djurfoder, redskap, förnödenheter eller avfall som sannolikt skulle sprida mul- och klövsjuka får 
inte föras bort från gården utan tillstånd av länsveterinären. 

4.3. Mjölk får inte föras bort från gården. Om det inte är möjligt att förvara mjölken på gården kan 
länsveterinären bevilja tillstånd att under kommunalveterinärens överinseende föra mjölken till en 
sådan behandlingsanläggning där den upphettas så att mul- och klövsjukeviruset oskadliggörs. 

4.4. Person- och fordonstrafik till och från gården är förbjuden utan tillstånd av länsveterinären. 

4.5. Länsveterinärens föreskrifter om behörig desinfektion vid djurstallarnas in- och utgångar och på 
in- och utfarten till gården skall iakttas. 

Motivering:  

Gården har varit i kontakt med en sådan gård där det finns grundad anledning att misstänka att mul- 
och klövsjuka förekommer. 

Rättsnormer: 

8 och 9 §§ lagen om djursjukdomar (55/80, ändr. 809/92 och 424/94), 17 § förordningen om 
djursjukdomar (601/80) samt jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings 
beslut om bekämpning av mul- och klövsjuka 5/VLA/96 

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. 
Besvärsanvisning medföljer. Beslutet träder dock i kraft genast. Beslutet skall iakttas trots sökande 
av ändring. 

Tjänsteveterinärens namnteckning: 

Namnförtydligande och tjänsteställning: 

BILAGA IV 
KRAV PÅ BEHANDLINGEN AV MJÖLK FRÅN GÅRDAR SOM MEDDE LATS 
BEGRÄNSNINGSFÖRESKRIFTER OCH FRÅN GÅRDAR I SKYDDS- OCH 
ÖVERVAKNINGSZONEN 

En gård som meddelats begränsningsföreskrifter på grund av misstanke om mul- och klövsjuka eller 
som finns i den skydds- eller övervakningszon som inrättats på grund av mul- och klövsjuka får 
leverera mjölk endast till en sådan anläggning där mjölk behandlas med någon av nedanstående 
metoder (A eller B). 

A. Sterilisering av mjölken så att F0-värdet är minst 3. 



eller 

B. Behandling av mjölken som följer: 

1. Pastörisering eller annan preliminär värmebehandling 

Mjölken uppvärms till minst 72 C i 15 sekunder eller på annat motsvarande sätt så att mjölken efter 
behandlingen reagerar negativt på fosfatastestet. Efter detta utförs någon av följande behandlingar: 

2. Fortsatt behandling 

2.1. Mjölken pastöriseras i hög temperatur, ultrapastöriseras (UHT-behandling) eller 
steriliseras så att en negativ reaktion fås vid peroxidastestet, eller 

2.2. Mjölken torkas så att torkningsprocessen omfattar en värmebehandling enligt punkt 
2.1, eller 

2.3. Mjölken behandlas så att dess PH-värde reduceras till en nivå under 6 under minst 
en timme. 

BILAGA V 
RENGÖRINGS- OCH DESINFEKTIONSÅTGÄRDER I SYFTE ATT F ÖRHINDRA 
SPRIDNINGEN AV MUL- OCH KLÖVSJUKA 

1. Avlägsnande från djurstallar 

Innan veterinären avlägsnar sig från ett djurstall skall han tvätta och desinficera sig själv, sina 
skyddskläder, skodon och redskap. Vid tvättningen är det skäl att använda en borste och varmt 
vatten. Efter tvättningen görs en desinfektion. För desinfektion av personer och kläder används 
citronsyra och för annan desinfektion t.ex. preparaten Virkon S eller Virusan S. Även andra tvätt- 
och desinfektionsmedel som nämns i avdelningens anvisningar om desinfektion kan användas 
(avdelningens anvisning 17/VLA/95, veterinärlagstiftningen D 25). 

Skyddskläder för engångsbruk och skyddskläder i dåligt skick som är svårdesinficerade skall lämnas 
i djurstallet och den person som ansvarar för gården skall se till att de förstörs, t.ex. genom bränning, 
om smittan på gården bekräftas vara mul- och klövsjuka. Andra skyddskläder skall blötläggas i en 
desinfektionslösning, sköljas med hett vatten och tas hem i en tät plastpåse för tvättning. 

Om det är sannolikt att veterinären inom en snar framtid åter kommer att besöka gården är det skäl 
att lämna skyddskläderna på gården så att de även kan användas nästa gång. 

2. Föreskrifter för veterinären när han avlägsnar sig från gården 

Innan veterinären avlägsnar sig från gården skall fordonets hjul och andra eventuellt nedsmutsade 
delar tvättas och sköljas med ett desinfektionsmedel. När veterinären avlägsnat sig från gården skall 
bilen genast köras till en servicestation för en grundlig tvättning. Om det är längre väg till 
servicestationen än till veterinärens bostad kan tvättningen även utföras vid bostaden. 

3. Ankomst till bostaden 

Efter att ha avlägsnat sig från gården skall veterinären, med undantag från besöket på 
servicestationen, köra direkt till bostaden. Där skall veterinären om möjligt omedelbart gå i bastu 
eller åtminstone tvätta sig i en het dusch. Det är viktigt att även tvätta håret. Efter tvättningen görs en 
desinfektion med citronsyra.  



4. Tvättning av kläder hemma 

Alla kläder som använts på gården skall hemma tvättas i tvättmaskin. Efter tvätten skall kläderna om 
möjligt hållas i en bastu (70 C) i två timmar. 

BILAGA VI 
BESLUT OM ÅTERKALLANDE AV BEGRÄNSNINGSFÖRESKRIFTER SOM 
MEDDELATS GÅRDAR PÅ GRUND AV MUL- OCH KLÖVSJUKA 

Utfärdat / 19 

Genom detta beslut återkallas de begränsningsföreskrifter som på grund av misstanke om mul- och 
klövsjuka/konstaterad mul- och klövsjuka (stryk det som inte gäller) har meddelats gården / 19 . 

Gårdsägarens namn: 

Gårdens adress: 

Detta beslut träder i kraft / 19 . 

Motivering:  

På gården finns inte någon risk för spridning av mul- och klövsjuka. 

Rättsnorm: 

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av mul- 
och klövsjuka (nr 5/VLA/96) 

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär. Besvärsanvisning bifogas. 

Tjänsteveterinärens namnteckning: _____________________________________ 

Namnförtydligande och tjänsteställning: 

[Veterinär lagstiftningen]  


