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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET  

Veterinär- och livsmedelsavdelningen  
 
BESLUT nr 31/VLA/95  
 
Datum 22.9.95  

Dnr  1085/50-95  
 
Ikraftträdelse- och giltighetstid  1.10.1995- tills vidare  

Ersätter  
-  
Stadganden om bemyndigande  
5,8,9,12 och 12 a § lagen om djursjukdomar (55/80. ändr. 809/92 och 424/94)  
4-7,14 och 16 § förordningen om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/94)  

Motsvarande EG-rättsakter  
Rådets direktiv 92/119/EEG; EGT Nr L 62 15.3.1993, s.69  
 
Ärende 
BEKÄMPNING AV VESIKLÄR SVINSJUKA   
 
Allmänt   
 
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, nedan avdelningen, har i sitt 
beslut om djursjukdomar som skall bekämpas (426/93) bestämt att vesikulär svinsjuka, nedan SVD-
sjuka, är en djursjukdom som med lätthet sprider sig. 

I detta beslut meddelar avdelningen föreskrifter om bekämpning av vesikulär svinsjuka. 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 punkt 2 i beslutet ingår ocksa en beskrivning av symtomen och sjukdomens spridningssätt. 
För att helhetsbilden skall bli tillräcklig redogörs dessutom för de förfaranderegler som följer av 
internationella förpliktelser. Dessa anges finstilt till skillnad från de bindande föreskrifterna i 
beslutet. 

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. 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
 
1.Definitioner  
 
2.Sjukdomsbild och spridningssätt  
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3.Åtgärder vid misstanke om vesikulär svinsjuka  

3.1. Allmänt  
3.2. Föreskrifter som meddelas gården  
3.3. Provtagning  
3.4. Epidemiologisk undersökning  
3.5. Åtgärder på kontaktgårdarna  
3.6. Återkallande av föreskrifterna  

4.Bekräftande av SVD-sjukan  

4.1. Gårdar på vilka SVD-smittan anses bekräftad  
4.2. Gårdar vars svin är seropositiva och symtomfria  

5.Åtgärder på gårdar vars svin upprepade gånger är seropositiva 

5.1.Destruering av alla svin  
5.2. Destruering av endast seropositiva svin  

6.Åtgärder när vesikulär svinsjuka har bekräftats enligt punkt 4.1  

6.1 Inrättande av krisenhet  
6.2. Länsveterinärens uppgifter  
6.3. Destruering av djur  
6.4. Destruering och desinficering av övriga varor  
6.5. Återkallande av tidigare föreskrifter  
6.6. Åtgärder på kontaktgårdarna  

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

7.1. Allmänt  
7.2. Gårdar där svinen vistas utomhus  
7.3. Gårdar av annat slag  

8.Fastställande av skyddszon och övervakningszon  
 
9.Allmänna föreskrifter som gäller skyddszonen 

9.1.Upprättande av förteckning över gårdarna och inspektioner på dem  
9.2.Föreskrifter om transport av svin  
9.3.Föreskrifter om transportmedel  

10.Föreskrifter som gäller gårdarna i skyddszonen  

10.1. Allmänt   
10.2. Transportbegränsningar som gäller svin  

10.2.1. Allmänt transportförbud  
10.2.2. Förflyttning av svin till slakteriet  
10.2.3. Förflyttning av svin till andra gårdar  

10.3. Serologiska undersökningar  

11. Återkallande av föreskrifter som gäller skyddszonen  
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12. Allmänna föreskrifter som gäller övervakningszonen  

12.1. Upprättande av förteckning  
12.2. Föreskrifter om transportmedel  

13. Föreskrifter som gäller gårdarna i övervakningszonen  

13.1. Allmänt  
13.2. Transportbegränsningar som gäller svin  

14. Återkallande av föreskrifter som gäller övervakningszonen  
 
15. SVD-sjuka som konstaterats vid slakteri  
 
16. SVD-sjuka hos vildsvin i naturtillstånd  
 
17. Information om SVD-sjuka  
 
18. Beredskapsplan  
 
19. Ersättningar  
 
BILAGA I  
BESLUT OM BEGRÄNSNINGSFÖRESKRIFTER SOM MEDDELAS GÅR DARNA PÅ 
GRUND AV MISSTANKE OM SVD -SJUKA  
 
BILAGA II   PROVTAGNINGSANVISNINGAR  
 
BILAGA III  
BESLUT OM BEGRÄNSNINGSFÄRESKRIFTER SOM MEDDELAS 
KONTAKTGÅRDARNA PÅ GRUND AV MISSTANKE OM SVD -SJUKA  
 
BILAGA IV  
BESLUT OM BEGRÄNSNINGSFÖRESKRIFTER SOM MEDDELAS GÅR DARNA PÅ 
GRUND AV SVD-ANTIKROPPAR  
 
BILAGA V  
TRANSPORT AV SVIN TILL SLAKTERIET, ÅTGÄRDER I SLAKT ERIET SAMT 
MÄRKNING OCH ANVÄNDNING AV KÖTTET  
 
1. Definitioner  
 
I detta beslut avses med  
 
1 ) svin svin som hålls som husdjur, inklusive vildsvin som föds upp på farmer, 
2) seropositiva svin svin som har konstaterats ha antikroppar mot SVD viruset i blodprovet,  
3) kontrollsvin svin som införs till gården för att en serologisk undersökning av djuret skall utvisa 
om smitta förekommer på gården eller inte,  
4) gård en djurhållningsenhet eller någon annan plats där svin hålls varaktigt eller tillfälligt,  
5) smittad gård en gård hos vars djur SVD-diagnosen har bekräftats, samt  
6) smittokälla gård, transportmedel, animalieprodukter eller andra sådana platser, föremål eller 
material från vilka SVD-smittan kan spridas till svinen.  
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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, inom vilket avdelningen har påvisat eller inom vilket det 
finns motiverade skäl att misstänka förekomst av SVD-sjuka, 2) skyddszon: ett område vars gräns på 
alla ställen är minst tre kilometer från det smittade området och i vilket smittoområdet ingår, samt  
3) övervakningszon: ett område vars grans på alla ställen är minst tio kilometer från smittoområdet 
och i vilket skyddszonen ingår.  
 
2. Sjukdomsbild och spridningssätt  
 
SVD-sjukan är en synnerligen smittsam sjukdom hos svin. Den orsakas av ett picornavirus av 
underavdelningen enterovirus. Kliniskt kan SVD-sjukan inte åtskiljas från mul- och klövsjuka, 
vesikulär stomatit eller vesikulär exantem.  
De kliniska symtomen på SVD-sjuka är att djuren är febriga och saknar aptit, att de haltar och får 
blåsor på huden ovanför biklövarna, i klövspalterna, på trynet, läpparna och tungan, och blåsorna 
(eller vesiklerna) brister efter 2 - 3 dagar. Sjukdomens allvarlighetsgrad varierar stort och en del av 
de infekterade svinen kan vara helt symtomfria. Dödligheten är ytterst ringa.  
 
Inkubationstiden (tiden från det att djuret smittats till det att symtomen bryter ut) är i allmänhet 
endast några dygn. I detta beslut anses den maximala inkubationstiden vara 28 dygn. Viruset kan 
avsöndras redan några dagar innan de kliniska symtomen uppträder, och detta kan fortgå upp till 3 
veckor i avföringen. 
 
Det virus som ger upphov till SVD-sjukan förekommer i regel i det insjuknade djurets alla vävnader. 
Viruset är ytterst härdigt och det kan bibehållas oförändrat långa tider även utanför organismen. 
Viruset är dessutom motståndskraftigt mot de flesta desinfektionsmedel och det kan motstå 
omfattande variationer i pH-värde (pH 2,5 -12).  
 
Smittan sprider sig från infekterade djur till friska djur som kontaktinfektion eller via djurens sekret, 
i synnerhet avföring. SVD-sjukan kan även spridas indirekt via köttprodukter, biprodukter av slakt, 
oupphettat restaurang- och annat avfall eller via transportmedel.  
 
3. Åtgärder vid misstanke om SVD-sjuka  

3.1. Allmänt  
 
Varje veterinär som noterar tecken på vesikulär svinsjuka eller som annars får 
kännedom om sådana omständigheter att det är skäl att misstänka att vesikulär svinsjuka 
förekommer på någon gård är skyldig att omedelbart underrätta kommunalveterinären , 
länsveterinären eller, om dessa inte kan anträffas, avdelningens veterinär om detta.  
Veterinären skall meddela djurets ägare eller dennes företrädare 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.  
 
När länsveterinären har fått ovan nämnda anmälan eller han av någon annan anledning 
misstänker att SVD-sjuka förekommer på gården, skall han utan dröjsmål resa till 
gården och genomföra Åtgärderna i punkt 3.2., om han inte med säkerhet kan utesluta 
misstanken om SVD-sjuka. Om länsveterinären inte kan anträffas eller om han förordnar 
detta skall kommunalveterinären på hans vägnar utföra vad som föreskrivs nedan.  
 
3.2. Föreskrifter som meddelas gården  
 
När länsveterinären anländer till en gård där SVD-sjuka misstänks förekomma skall han 
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meddela den som ansvarar för gården de begränsningsföreskrifter som ingår i bilaga I. 
Föreskrifterna kan först meddelas muntligen, men de skall så snart som mojligt 
bekräftas skriftligen.  
 
3.3. Provtagning  
 
Länsveterinären skall ta proven för diagnostisering av vesikulär svinsjuka enligt 
anvisningarna i bilaga II och omedelbart sända dem till laboratoriet vid anstalten för 
veterinärmedicin och livsmedel i Helsingfors. 
 
3.4. Epidemiologisk undersökning  
 
Länsveterinären skall utföra en epidemiologisk undersökning av vilken följande skall 
framgå:  
 
-den tid under vilken vesikulär svinsjuka kan ha funnits på gården innan sjukdomen 
anmäldes,  
 
-den möjliga källan till vesikulär svinsjuka på gården,  
 
-de andra gårdar där det kan finnas svin som har smittats från samma källa,  
 
-förflyttningen av personer, fordon, svin, kroppar och kött eller andra varor, föremål och 
ämnen som sannolikt har spritt SVD-viruset, samt  
 
-övriga eventuella kontaktgårdar.  
 
3.5. Åtgärder på kontaktgårdarna  
 
Om länsveterinären har grundad anledning att misstänka att SVD-sjuka har kunnat 
införas från andra gårdar till den gård där SVD-sjuka misstänks förekomma eller att 
sjukdomen har kunnat spridas från en misstänkt gård till andra gårdar via personer, svin 
eller fordon eller på något annat sätt, skall han meddela dessa gårdar de 
begränsningsföreskrifter som ingår i bilaga III samt forordna kommunalveterinären att 
förrätta inspektion på dem och att vid behov ta prov för händelse av SVD-sjuka 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.  
 
3.6. Återkallande av föreskrifterna  
 
Länsveterinären skall utan dröjsmål återkalla de föreskrifter som avses i punkt 3.2. och 
punkt 3.5., om resultaten från laboratorieundersökningarna visar att misstanken om 
vesikulär svinsjuka är ogrundad.  

4. Bekräftande av SVD-sjukan  

4.1. Gårdar på vilka SVD-smittan anses bekräftad  
 
Det anses bekräftat att SVD-sjukan förekommer på en gård, då något av följande villkor 
uppfylls:  
 
1) SVD-viruset isoleras antingen från gårdens svin eller från gårdens omgivning,  
2) bland gårdens svin finns seropositiva individer och hos dessa eller hos gårdens övriga 
svin förekommer symtom som är typiska for SVD-sjukan, eller  
3) bland gårdens svin finns seropositiva individer eller hos svinen förekommer kliniska 
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symtom som är typiska för SVD-sjukan och därtill har gården konstaterats ha haft direkt 
epidemiologisk kontakt till någon bekräftad smittokälla.  
 
I dessa fall bör man handla enligt punkt 6.  
 
4.2. Gårdar vars svin är seropositiva och symtomfria  
 
Om det har konstaterats att det på gården finns ett eller flera seropositiva svin som inte 
har de kliniska symtom som är typiska for SVD-sjukan och om gården inte har haft 
kontakt med en redan bekräftad smittokälla, skall länsveterinären meddela gården de 
begränsningsföreskrifter som ingår i bilaga IV. Avdelningen föreskriver att dessa 
seropositiva svin skall avlivas och destrueras under länsveterinärens överinseende eller 
föras till ett slakteri som länsveterinären har anvisat. När svinen förs till slakteriet skall 
föreskrifterna i bilaga V följas.  
Därefter skall av de återstående svinen på gården tas nya blodprov tidigast 28 dygn från 
det att de seropositiva svinen avlivades. Kommunalveterinären skall besöka gården en 
gång i veckan, undersöka djuren kliniskt och vid behov ta prov för 
laboratorieundersökningar.  
Länsveterinären kan bevilja tillstånd av avvika från de begränsningsföreskrifter so, ingår 
i bilaga IV, om svinen förs till slakt direkt till det slakteri som länsveterinären har 
anvisat. I detta fall skall föreskrifterna i bilaga V följas. Av alla svin som skall slaktas 
skall blodprov tas i samband med slaktningen för serologiska undersökningar.  
Om det i de nya blodprov som tagits efter 28 dygn eller i de blodprov som tagits i 
slakteriet igen förekommer antikroppar mot SVD-viruset, fastän svinen inte har några 
symtom som är typiska för sjukdomen, skall man förfara enligt punkt 5.  
Om det i de nya blodprov som tagits på gården och i de blodprov som tagits i samband 
med slakten inte hittas antikroppar mot SVD-viruset, skall länsveterinären omedelbart 
efter att resultaten av undersökningen har färdigställts återkalla de för gården gällande 
begränsningsföreskrifterna i bilaga IV.  

5. Åtgärder på gårdar vars svin upprepade gånger är seropositiva  

5.1. Destruering av alla svin  
 
Om, det bland de i punkt 4.2. avsedda nya blodprov eller bland de prov som togs i 
samband med slakten förekommer seropositiva, men symtomfria svin och om det på 
gården finns många sådana svin, föreskriver avdelningen att alla svin skall avlivas och 
destrueras under  
överinseende av länsveterinären eller att de skall föras till det slakteri som 
länsveterinären anvisar. När svinen förs till slakteriet skall föreskrifterna i bilaga V 
följas.  
OM gården består av två eller flera produktionsenheter som är helt avskilda från 
varandra kan avdelningen föreskriva att bara svinen vid den produktionsenhet där 
seropositiva djur förekommer skall avlivas. Om detta undantag tas i bruk tillämpas 
kommissionens beslut 88/397/EEG, vars föreskrifter kan ändras enligt ett förfarande 
som fastställs separat (artikel 25 i direktiv 92/11 9/EEG).  
När gårdens svin har förts bort för att avlivas skall gården rengöras och desinficeras 
enligt avdelningens föreskrifter om desinficering (avdelningens anvisning 17/VLA/95, 
lagstiftningen om veterinärmedicin D 25). När dessa åtgärder har genomförts skall 
länsveterinären omedelbart återkalla de begränsningsföreskrifter enligt bilaga IV som 
han har meddelat och i stället meddela föreskrifter enligt punkt 7.  
 
5.2. Destruering av endast seropositiva svin  
 
Om det i de nya blodprov eller i de prov som togs i samband med slakten hittas några 
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enstaka individer av seropositiva svin kan avdelningen förordna att endast dessa 
individer avlivas om de inte redan har slaktats. Efter detta skall man förfara enligt punkt 
4.2.  

6. Åtgärder när vesikulär svinsjuka har bekräftats enligt punkt 4.1.  

6.1. Inrättande av krisenhet  
 
Avdelningen inrättar en krisenhet som skall bistå länsveterinären:  
vid koordineringen av de åtgärder som behövs för utrotning av SVD-sjukan, samt  
vid utförandet av en mera omfattande epidemiologisk undersökning.  
 
6.2. Länsveterinärens uppgifter  
 
Länsveterinären skall utföra en epidemiologisk undersökning enligt punkt 3.4. och 
utifrån denna framställa för avdelningen ett förslag till avgränsning av de skydds- och 
övervakningszoner som nämns i punkt 8. Vid behov skall han också framställa för 
avdelningen ett förslag om upprättande av ett smittoområde.  
Länsveterinären skall dessutom se till att köttet från svin 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 
SVD-viruset inte sprids.  
 
6.3. Destruering av djur  
 
Avdelningen föreskriver att alla svin på en smittad gård skall avlivas utan dröjsmål. 
Kropparna av avlivade svin och sådana som självdött skall brännas eller grävas ned på 
gården, om möjligt, eller destrueras vid en anläggning för bearbetning av animaliskt 
högriskavfall. Om svinkropparna grävs ned i jorden skall de grävas tillräckligt djupt så, 
att inte köttätande djur kommer åt dem. Man bör också sörja för att grundvattnet inte 
smutsas eller att miljön åsamkas annan skada när djuren grävs ned. Länsveterinären 
ansvarar för att kropparna destrueras så, att SVD-viruset inte sprids under avlivningen, 
transporten eller destrueringen.  
Om gården består av två eller flera produktionsenheter som är helt avskilda från 
varandra kan avdelningen föreskriva att bara svinen vid den produktionsenhet där djur 
har insjuknat skall avlivas. Om detta undantag tas i bruk tillämpas kommissionens beslut 
88/397/EEG, vars bestämmelser kan ändras enligt ett förfarande som fastställs separat 
(artikel 25 i direktiv 92/119/EEG).  
 
6.4. Destruering och desinficering av övriga varor  
 
Alla ämnen och allt avfall, såsom, foder och gödsel, som sannolikt är kontaminerade 
(smittade med SVD-viruset) skall behandlas så, att SVD-virus som förekommer i dem 
förintas. Denna behandling skall utföras enligt länsveterinärens anvisningar under 
överinseende av kommunalveterinären. Om det kontaminerade materialet grävs ned 
skall de föreskrifter som ges under punkt 6.3. med avseende på nedgrävningen av 
kroppar följas.  
När svinen och ovan nämnda avfall och ämnen har destruerats skall de fordon som 
använts för transport av dem samt de byggnader där svinen har hållits, byggnadernas 
omgivning och alla sannolikt kontaminerade redskap rengöras och desinficeras enligt 
avdelningens anvisningar om desinficering. Kommunalveterinären skall övervaka 
desinficeringen.  
 
6.5. Återkallande av tidigare föreskrifter  
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Efter att åtgärderna för destruering av djur och övriga varor samt de till dessa hörande 
rengörings- och desinficeringsåtgärderna enligt punkt 6.3. och punkt 6.4. har utförts 
skall länsveterinären återkalla de föreskrifter som avses i punkt 3.2. och meddela 
föreskrifter i enlighet med punkt 7.  
 
6.6. Åtgärder på kontaktgårdarna  
 
Avdelningen kan föreskriva att åtgärder enligt punkt 6.3. och punkt 6.4. skall tillämpas 
på sådana gårdar dit smittan har kunnat spridas på grund av gårdens läge eller som har 
stått i direkt eller indirekt kontakt med en smittad gård.  
Om länsveterinären har meddelat kontaktgårdarna föreskrifter enligt punkt 3.5. skall han 
återkalla dem i följande fall:  
 
1) efter att åtgärderna enligt punkt 6.3. och punkt 6.4. har utförts, eller  
2) om de åtgärder som avses i punkt 6.3. och punkt 6.4. inte behöver utföras på 
kontaktgården efter att kommunalveterinären har undersökt gårdens djur kliniskt och 
tagit blodprov av dem för serologiska undersökningar enligt de anvisningar som 
avdelningen har meddelat separat och efter att alla undersökningsresultat har varit 
negativa i fråga om SVD-sjukan. Undersökningarna kan utföras tidigast 28 dygn efter 
att smittan misstänks ha införts på gården.  

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

7.1. Allmänt  
 
Länsveterinären skall förbjuda införandet av nya svin till gården till dess att det har gått 
åtminstone 28 dagar från rengöringen och desinficeringen. Efter detta får nya svin 
införas till gården bara med tillstånd av länsveterinären, varvid endera av de följande 
metoderna tillämpas.  
 
7.2. Gårdar där svinen vistas utomhus  
 
Till gården införs först några kontrollsvin som konstaterats vara serologiskt negativa. 
Grisarna placeras ut enligt länsveterinärens anvisningar på hela den smittade gården. 
Kontrollsvinen undersöks kliniskt och serologiskt med avseende på SVD-sjuka 28 dygn 
efter ankomsten.  
Om inget kontrollsvin har några kliniska symtom eller har utvecklat antikroppar mot 
SVD-viruset kan gården ta svin på normalt sätt så snart negativa resultat av 
undersökningen föreligger.  
 
7.3. Gårdar av annat slag  
 
Nya svin tas till gården antingen enligt punkt 7.2. eller så kan hela svinstallet fyllas med 
en enda gång, förutsatt att  
1) alla svin anländer inom åtta dygn och kommer från gårdar utanför övervakningszonen 
och att de i serologiska undersökningar har konstaterats vara negativa i fråga om SVD-
antikroppar,  
2) inget svin får föras bort från gården under en tid av 60 dygn efter det att de sista 
svinen har anlänt, samt  
3)svinen undersöks kliniskt och serologiskt med avseende på SVD-antikroppar enligt de 
föreskrifter som avdelningen har meddelat separat, och undersökningen utförs tidigast 
28 dygn efter att de sista svinen har anlänt.  

8. Fastställande av skyddszon och övervakningszon  
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Så snart SVD-diagnosen på en gård har bekräftats officiellt enligt punkt 4.1. 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 lansveterinären en övervakningszon där 
skyddszonen ingår.  
När länsveterinären skall göra en framställning om zongränser skall han beakta geografiska, 
administrativa, ekologiska och andra faktorer som påverkar spridningen av sjukdomen samt 
övervakningsmöjligheterna.  
Om omraden inom flera medlemsstaters territorier ingår i zonerna så skall staternas behöriga 
myndigheter samarbeta när zonerna upprättas. Om man vill ändra avståndet för skydds- eller 
övervakningszonens gränser från den smittade gården eller begränsningsföreskrifternas varaktighet, 
fattas beslut därom med iakttagande av ett förfarande som fastställs separat (artikel 26 i direktiv 
92/119/EEG).  
 
9. Allmänna föreskrifter som gäller skyddszonen  

9.1. Upprättande av förteckning över gårdarna och inspektioner på dem  
 
Länsveterinären skall så snabbt som möjligt sammanställa en förteckning över alla 
svingårdar som är belägna inom skyddszonen. Kommunalveterinären skall besöka 
gårdarna regelbundet, i enlighet med länsveterinärens anvisningar, undersöka djuren 
kliniskt 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.  
 
9.2. Föreskrifter om transport av svin  
 
Det är förbjudet att transportera svin på allmän eller enskild väg samt på järnväg. 
Tillstånd behövs dock inte för transport på gårdarnas underhållsvägar. Länsveterinären 
kan bevilja tillstånd för landsvägs- och järnvägstransporter genom zonen om de sker 
utan att uppehåll görs och utan att lasten lossas.  
Om transport av slaktsvin som kommer från ett område utanför skyddszonen till ett 
slakteri som är beläget i nämnda zon fattas beslut med iakttagande av ett förfarande som 
fastställs separat (artikel 25 i direktiv 92/119/EEG).  
 
9.3. Föreskrifter om transportmedel  
 
Lastbilar, andra transportmedel och anordningar som används i skyddszonen för 
transport av eventuellt smittade svin, annan boskap eller kontaminerat material (foder, 
avföring och flytgödsel m.m.) får inte föras bort från  
 
-gården  
-slakteriet  
-skyddszonen  
 
om de inte har rengjorts och desinficerats enligt avdelningens anvisningar om 
desinficering. Lastbilar och transportmedel som har använts vid transport av svin eller 
kontaminerat material får inte lämna skyddszonen förrän kommunalveterinären har 
inspekterat dem.  

10. Föreskrifter som gäller gårdarna i skyddszonen  

10.1. Allmänt  
 
Den som ansvarar för gården skall omedelbart när han hos gårdens svin upptäcker 
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symtom som är typiska för SVD-sjukan underrätta kommunalveterinären om detta. 
Kommunalveterinären skall säkerställa att alla behövliga undersökningar av svinen 
utförs för bekräftande av SVD-diagnosen.  
 
10.2. Transportbegränsningar som gäller svin  

10.2.1. Allmänt transportförbud  
 
Svin får inte föras bort från en gård i skyddszonen under 21 dygn från det 
att preliminära rengörings- och desinficeringsåtgärder enligt punkt 6.4. har 
slutförts på alla smittade gårdar.  
 
Om transportförbudet fortlöpande hålls i kraft mer än 30 dygn med 
anledning av att nya sjukdomsfall inträffar och om problem till följd av 
detta uppstår vid svinhållningen, kan länsveterinären på motiverad ansökan 
av ägaren bevilja tillstånd att föra svin till en annan gård i skydds- eller 
övervakningszonen eller till ett slakteri i skydds- eller övervakningszonen. 
Beviljandet av tillstånd förutsätter att kommunalveterinären förordar 
ansökan. Före transporten skall kommunalveterinären inspektera alla svin 
på avsändargården och kliniskt undersöka de svin som skall förflyttas. Inte 
ett enda av gårdens svin får ha några symtom som tyder på SVD-sjuka. Före 
förflyttningen skall svinen ha öronmärkts eller tatuerats. När svinen förs till 
slakteriet skall dessutom föreskrifterna i andra, tredje och fjärde stycket 
under punkt 10.2.2. följas.  
 
I samband med transporter som avses i undantagslovet skall länsveterinären 
se till att alla de försiktighetsåtgärder vidtas som behövs för att förhindra att 
viruset sprids. I synnerhet skall transportbilen rengöras och desinficeras 
efter transporten.  
 
10.2.2. Förflyttning av svin till slakteriet  
 
Efter den tid på 21 dygn som anges i punkt 10.2.1. kan länsveterinären 
bevilja tillstånd att föra svin direkt till ett slakteri som länsveterinären har 
anvisat. Slakteriet skall i första hand vara beläget i skydds- eller 
övervakningszonen. Innan svinen förs till slakteriet skall 
kommunalveterinären inspektera alla svin på gården och kliniskt undersöka 
de svin som skall föras till slakteriet. Inte ett enda av gårdens svin får ha 
symtom som tyder på SVD- sjuka. Svinen skall dessutom vara öronmärkta 
eller tatuerade.  
 
De svin som skall transporteras skall föras till slakteriet i fordon som 
kommunalveterinären har plomberat. Kommunalveterinären skall i förväg 
underrätta slakteriets besiktningsveterinär om svinens ankomst. 
Besiktningsveterinären skall kontrollera att plomberingen är obruten när 
svinen anländer till slakteriet. Det fordon som svinen transporteras i skall 
rengöras och desinficeras omedelbart efter transporten under överinseende 
av besiktningsveterinären.  
I slakteriet skall svinen hållas och slaktas skilt från andra svin. 
Besiktningsveterinären skall vid ante mortem och post 
mortembesiktningarna notera allt som tyder på SVD-sjuka. Dessutom skall 
av svinen i samband med slakten tas ett statistiskt representativt antal 
blodprov för serologiska undersökningar. Om det hos svinen konstateras 
symtom eller andra tecken som tyder på SVD-sjuka eller om proven 
innehåller SVD-antikroppar skall man förfara enligt punkt 15.  
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Svinköttet skall märkas enligt punkt 26. c i kapitel 4 i bilagan 4 till jord och 
skogsbruksministeriets beslut 6/VAL/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.  
 
På begäran som framställs av avdelningen på giltiga grunder kan beslut om 
specialavgöranden dock fattas enligt ett förfarande om vilket föreskrivs 
särskilt (artikel 25 i direktiv 92/119/EEG), i synnerhet vad gäller märkning 
och senare användning av köttet samt målet för de behandlade produkterna.  
 
10.2.3. Förflyttning av svin till andra gårdar  
 
Efter den tid på 21 dygn som anges i punkt 10.2.1. kan länsveterinären av 
särskilda skäl bevilja tillstånd att föra svin till andra gårdar i skyddszonen. 
Före transporten skall kommunalveterinären inspektera gårdens alla svin 
samt utföra en klinisk undersökning av de svin som skall föras bort. Inte ett 
enda av gårdens svin får ha symtom som tyder på SVD-sjuka. Svinen skall 
dessutom ha öronmärkts eller tatuerats.  

10.3. Serologiska undersökningar  
När det har gått åtminstone 28 dygn från det att preliminära rengörings och 
desinficeringsåtgärderna enligt punkt 6.4. slutfördes på alla smittade gårdar skall 
länsveterinären förordna kommunalveterinärerna att utföra en klinisk undersökning av 
svinen på alla gårdar i skyddszonen och en serologisk kartläggning enligt de anvisningar 
som avdelningen särskilt meddelat.  

11. 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 desinficeringsåtgärder, samt  
- undersökningarna på alla gårdar enligt punkt 10.3. 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 14.  
 
12. Allmänna föreskrifter som gäller övervakningszonen  

12.1. Upprättande av förteckning  
 
Länsveterinären skall upprätta en förteckning över alla svingårdar i övervakningszonen.  
 
12.2. Föreskrifter om transportmedel  
Lastbilar, andra transportmedel och anordningar som används i övervakningszonen för 
transport av eventuellt smittade svin, annan boskap eller kontaminerat material (foder, 
avföring, flytgödsel m.m.) får inte föras bort från övervakningszonen, om de inte har 
rengjorts och desinficerats enligt avdelningens anvisningar om desinficering.  
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13. Föreskrifter som gäller gårdarna i övervakningszonen  

13.1. Allmänt  
 
Den som ansvarar för gården skall omedelbart när han hos gårdens svin upptäcker 
symtom som är typiska för SVD-sjukan underrätta kommunalveterinären om detta. 
Kommunalveterinären skall säkerställa att alla behövliga undersökningar av svinen 
utförs för bekräftande av SVD-diagnosen.  
 
13.2. Transportbegränsningar som gäller svin  
 
Transport av svin från en gård i övervakningszonen till ett annat ställe än direkt till 
slakteriet är tillåten endast under förutsättning att till avsändargården inte har hämtats 
svin under de föregående 21 dygnen. Den som ansvarar för gården skall föra en 
förteckning över svintransporterna.  
 
Transport av svin utanför övervakningszonen är tillåten endast med länsveterinärens 
tillstånd. Länsveterinären kan bevilja tillstånd på följande villkor:  
 
1)kommunalveterinären har inom 48 timmar före transporten inspekterat gårdens  
alla svin och utfört kliniska undersökningar på de svin som skall transporteras  
bort, och inte ett enda av gårdens svin har symtom som tyder på SVD-sjuka,  
2)svinen som skall transporteras har undersökts serologiskt med tanke på SVD-  
sjuka enligt de anvisningar som avdelningen särskilt har meddelat inom 14 dygn  
före transporten, och vid undersökningen har inte framkommit antikroppar till SVD-  
viruset,  
3) om svinen transporteras direkt till slakteriet, kan den serologiska undersökningen 
utföras av de blodprov som tagits i samband med slaktningen. Om proven innehåller 
SVD-antikroppar, skall man förfara enligt punkt 15,  
4) svinen skall ha öronmärkts eller tatuerats, samt  
5) de lastbilar, andra transportmedel och anordningar som används för transport av svin 
skall rengöras och desinficeras efter varje transport.  

14. 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 desinficeringsåtgärder, samt  
- alla åtgärder som skall vidtas i skyddszonen har slutförts.  
 
15. SVD-sjuka som konstaterats vid slakteri  
 
Om SVD-sjuka har konstaterats vid ett slakteri hos ett sådant djur som inte tidigare har uppvisat 
kliniska symtom som är typiska för sjukdomen, skall besiktningsveterinären omedelbart underrätta 
länsveterinären och genomföra följande åtgärder:  
 
- alla svin i slakteriet skall slaktas utan dröjsmål,  
- kropparna och slaktavfallet av svin som infekterats och kontaminerats skall destrueras under 
besiktningsveterinärens överinseende så, att SVD-viruset inte sprids,  
- byggnaderna och redskapen, inklusive fordonen, rengörs och desinficeras under 
besiktningsveterinärens överinseende enligt de anvisningar som länsveterinären meddelar, samt  
- inte ett enda svin får föras till slakteriet för slakt, förrän det har gått åtminstone 24 timmar sedan 
rengöringen och desinficeringen.  
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Under ledning av länsveterinären skall en epidemiologisk undersökning utföras enligt punkt 3.4. 
såväl vid slakteriet som på de gårdar som har skickat svin till slakteriet. Med stöd av denna 
undersökning beslutar avdelningen vilka föreskrifter som skall meddelas gårdarna samt om ett 
eventuellt upprättande av ett smittoområde, en skyddszon eller en övervakningszon.  
 
 
16. SVD-sjuka hos vildsvin i naturtillstånd  
Avdelningen meddelar anvisningar separat om åtgärder då SVD-smitta misstänks eller konstateras 
hos vildsvin i naturtillstånd.  
Avdelningen meddelar kommissionen om vidtagna åtgärder.  
 
17. Information om SVD-sjuka  
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.  
 
18. Beredskapsplan  
Varje länsveterinär skall göra upp en beredskapsplan för sitt län för händelse av SVD-sjuka. 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 slutet av januari.  
 
19. 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 5.1. och 6.4. punkten, ersätts av statens medel. Övriga kostnader som 
föranleds av desinfektionsåtgärder eller -medel, som föreskrivits i 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 SVD-SJUKA  
 
Utfärdat / 19  
 
Svinstallsägarens namn: Gårdens adress:  
 
Följande föreskrifter skall iakttas på gården:  
 
1. Upprättande och förande av förteckning  
1.1. Alla svin på gården skall förtecknas gruppvis.  
1.2. En förteckning över antalet svin som redan har dött eller sannolikt har insjuknat skall uppgöras 
gruppvis.  
1.3. Förteckningarna skall hållas à jour genom att födda och döda svin antecknas i dem.  
1.4. Uppgifterna i förteckningarna skall på begäran visas för läns- eller kommunalveterinären och de 
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kan kontrolleras i samband med varje inspektionsbesök.  
 
2. Begränsning av djurens rörelsefrihet  
2.1. Alla svin på gården skall hållas kvar i sina stallar eller stängas in på något annat ställe där de kan 
isoleras.  
2.2. Svin får inte föras till eller från gården.  
2.3. Andra djur än svin får föras till eller från gården bara med tillstånd av länsveterinären.  
 
3. Övriga föreskrifter   
3.1. Svinkött och kroppar av svin får inte föras bort från gården utan tillstånd av länsveterinären.  
3.2. Djurfoder, redskap, förnödenheter och avfall som sannolikt skulle sprida SVD-sjuka får inte 
föras bort från gården utan tillstånd av länsveterinären.  
3.3. Person- och fordonstrafik till och från gården är förbjuden utan tillstånd av länsveterinären.  
3.4. Varje gång man avlägsnar sig från svinstallet eller gården skall man byta kläder och se till att 
desinficeringen, utförs på behörigt sätt.  
 
Motivering:   
Det finns grundad anledning att misstänka att SVD-sjuka 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  
vesikulär svinsjuka 31/VLA/95  
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 PROVTAGNINGSANVISNINGAR  
 
Provtagningsanvisningar  
 
a) För isolering av virus tas vesikelepitel och vesikelvätska från en hel eller nyss brusten vesikel. 
Provmängden skall vara minst 1 g. Proverna skall transporteras och förvaras i ett särskilt 
odlingssubstrat som fås från anstalten för veterinärmedicin och livsmedel. Det kan vara bra att lugna 
ner djuren under provtagningen.  
 
b) Av ett dött djur skall för isolering av virus tas prov förutom från vesikelepitelet även från 
tonsillerna, lymfkörteln och hjärtmuskeln.  
 
c) För att bestämma antikropparna samt åtskilja SVD-virus från mul- och klövsjukavirus skall 
blodprov tas i två vacuumrör, ett utan tillsatsämnen och ett med lithiumheparin-antikoagulans. Vid 
SVD-sjuka stiger antikroppsnivåerna snabbt, och därför kan blodprov tas av insjuknade djur redan 
när de första symtomen noteras. Proverna skall tas av insjuknade svin och av svin som varit i 
omedelbar kontakt med dessa.  
 
d) Avföring skall vid behov tas som prov från svinstallens golv, från lokalernas omgivning och från 
transportbilarna, där man misstänker att det finns eller har funnits svin med SVD-sjuka. 
Avföringsprov kan tas även av levande svin direkt från ändtarmen för komplettering av andra prover. 
Varje prov sätts i en skild plastpåse eller i ett annat provkärl, som sluts omsorgsfullt.  
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Proverna skall märkas väl och de skall transporteras och förvaras i absolut läckagesäkra behållare. 
Proverna sänds utan dröjsmål till anstalten för veterinärmedicin och livsmedel i Helsingfors. 
Avsändandet av prover skall meddelas i förväg per telefon.  
 
BILAGA III  
BESLUT OM BEGRÄNSNINGSFÖRESKRIFTER SOM MEDDELAS 
KONTAKTGÅRDARNA PÅ GRUND AV MISSTANKE OM SVD-SJUKA  
 
Utfärdat / 19  
 
Svinstallsägarens namn: Gårdens adress:  
 
Följande föreskrifter skall iakttas på gården:  
 
1. Alla svin på gården skall hållas kvar i sina stallar eller stängas in på något annat ställe där de kan 
isoleras.  
 
2. Svin får inte föras till eller från gården.  
 
3. Andra djur än svin får föras till eller från gården bara med tillstånd av länsveterinären.  
 
4. Kommunalveterinären skall omedelbart underrättas om alla svin på gården, hos vilka förekommer 
symtom som är typiska för SVD-sjukan.  
 
Motivering:   
Gården har varit i kontakt med en sådan gård där det finns grundad anledning att misstänka att SVD-
sjuka  
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 vesikulär svinsjuka 31/VLA/95.  
 
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  
BESLUT OM BEGRÄNSNINGSFÖRESKRIFTER SOM MEDDELAS GÅR DARNA PÅ 
GRUND AV SVD-ANTIKROPPAR  
 
Utfärdat / 19  
 
Svinstallsägarens namn: Gårdens adress:  
 
Följande föreskrifter skall iakttas på gården:  
 
1. Alla svin på gården skall hållas kvar i sina stallar eller stängas in på något annat ställe där de kan 
isoleras.  
2. Svin får inte föras till eller från gården.  
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3. Andra djur än svin får föras till eller från gården bara med tillstånd av länsveterinären.  
 
4. Kommunalveterinären skall omedelbart underrättas om alla svin på gården, hos vilka förekommer 
symtom som är typiska for SVD-sjukan.  
 
Motivering : På gården finns svin, hos vilka förekommer antikroppar mot SVD-viruset och vilka på 
grund av detta misstänks ha SVD-sjuka.  
 
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 vesikulär svinsjuka 31/VLA/95.  
 
Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. 
Besvärsanvisning medföljer. Beslutet trader dock i kraft genast. Beslutet skall iakttas trots sökande 
av andring.  
 
Tjänsteveterinärens namnteckning  
 
Namnförtydligande och tjänsteställning:  
 
BILAGA V  
TRANSPORT AV SVIN TILL SLAKTERIET, ÅTGÄRDER I SLAKT ERIET SAMT 
MÄRKNING OCH ANVÄNDNING AV KÖTTET  
 
1. Transport av svin till slakteriet:  
 
1.1. Innan svinen förs till slakteriet skall kommunalveterinären inspektera alla svin på gården och 
utföra en klinisk undersökning av de svin som skall föras till slakteriet. Inte ett enda av gårdens svin 
far ha symtom som tyder på SVD-sjuka.  
1.2. Svinen skall vara öronmärkta eller tatuerade.  
1.3. Svinen skall transporteras till slakteriet i fordon som kommunalveterinären har plomberat och 
kommunalveterinären skall i förväg underrätta slakteriets besiktningsveterinär om svinen ankomst. 
Besiktningsveterinären skall övervaka att plomberna är obrutna när svinen anländer till slakteriet.  
 
2. Åtgärder i slakteriet  
 
2.1. I slakteriet skall svinen hållas och slaktas skilt från andra svin.  
 
2.2. Det fordon jämte utrustning som har använts vid svintransporten skall omedelbart efter 
transporten rengöras och desinficeras.  
 
3. Märkning och användning av köttet  
 
3.1. Svinköttet skall märkas enligt punkt 26.c i kapitel 4 i bilagan 4 till jord- och 
skogsbruksministeriets beslut 6/VLA/95.  
 
3.2. 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 parti anländer till 
beredningsinrättningen för behandlingen.  
3.3. På begäran som framställs av avdelningen på giltiga grunder kan beslut om specialavgöranden 
dock fattas enligt ett förfarande om vilket föreskrivs särskilt (artikel 25 i direktiv 92/119/EEG), i 
synnerhet vad gäller märkning och senare användning av köttet samt målet för de behandlade 
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produkterna.  
 
BESVÄRSANVISNIN  
 
BESVÄRSINSTANS  
Om mottagaren av detta beslut är missnöjd med beslutet, får hen söka ändring däri hos 
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.  
 
ANFÖRANDE AV BESVÄR  
Besvär skall anföras skriftligen. Besvärsskriften skall innehålla bl.a. följande: 
- den myndighet hos vilken besvär anförs (landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd) 
- beslut i vilket ändring söks  
- vilka andringar i beslutet som ändringssökanden yrkar pa och motivering till dessa  
- ändringssökandens namn, yrke, hemkommun och postadress 
- ändringssökandens underskrift  
- som bilaga detta beslut eller en officiellt bestyrkt kopia av beslutet samt bevis över delfåendet.  
 
Besvärsskriften kan för ändringssökandens räkning även avfattas av en annan person, som då även 
undertecknar den. Då skall den som avfattar besvärsskriften dessutom uppge sitt yrke, sin 
hemkommun och postadress.  
 
BESVARSTID  
Besvärstiden är 30 dagar. Tiden räknas från dagen efter dagen för delfåendet. Dagen för delfåendet 
beräknas på följande sätt:  
- Om beslutet har överlämnats till den person som saken gäller, till dennes ombud eller ett bud, 
framgår dagen för delfåendet av stämpeln i beslutet. 
- Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår dagen för delfåendet av 
mottagningsbeviset. Mottagningsbeviset fogas till besvärshandlingarna. 
- Om beslutet har postats som ett vanligt brev anses det ha blivit delgivet den sjunde dagen räknat 
från postningsdagen, om annat inte framgår 
. - Om beslutet på annat sätt har delgivits någon annan person än den som skall få beslutet 
(mellanhandsdelgivning), anses den som skall få beslutet ha delgivits detta den tredje dagen räknat 
från den dag som delgivnings- eller mottagningsbeviset utvisar. 
- Om beslutet eller kungörelse om att det hålls tillgängligt her publicerats i officiella tidningen eller 
genom en offentlig kungörelse på en anslagstavla, anses delfåendet ha skett den sjunde (7) dagen 
raknat från den dag då kungörelsen har publicerats i officiella tidningen eller kungörelsen anslagits 
på en anslagstavla.  
 
BEFORDRAN AV BESVÄR   
Ändringssökanden kan tillställa landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd besvären personligen, per post 
som betald postförsändelse eller genom att anlita ombud eller bud. Postningen sker på avsändarens 
ansvar. Besvären skall vara myndigheten till handa under tjänstetid innan besvärstiden om 30 dagar 
har löpt ut, för att besvären skall kunna provas.  
 
Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds  
 
besöksadress Kajsaniemigatan 4 A, HELSINGFORS  
postadress PB 82O, 00101 HELSINGFORS  
telefonväxel (90) 134211  
öppethållningstid kl. 8.00-16.15 

[Veterinär lagstiftningen]  
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