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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING  nr 15/VLA/2010 
  
 Datum Dnr  

 
 24.3.2010 1083/14/2010 

 Ikraftträdande och giltighetstid 
 

 7.4.2010-tills vidare 

 Ändrar 
 
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och 
livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av mul- och 
klövsjuka (5/VLA/96) 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- 
och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings 
beslut om bekämpning av mul- och klövsjuka (27/VLA/2006) 

  

 Bemyndigande 
 
Lagen om djursjukdomar (55/80), 8 § 4 mom., 12 § 2 mom. 
(ändr. 303/2006) och 13 § 2 mom. (ändr. 809/1992 och 
424/1994)  

 Förordning om bekämpning av djursjukdomar vid 
djurtransporter (1363/1994), 5, 6 och 14 § 
 

 Motsvarande EG-rättsakter 

  

 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning  

om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings 
beslut om bekämpning av mul- och klövsjuka  

 
 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut 
ändras i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut av 
den 31 januari 1996 om bekämpning av mul- och klövsjuka (5/VLA/1996) punkterna 4.1. 
och 20, sådan 20 punkten lyder i förordning 27/VLA/2006, som följer:  
 
4.1. Begränsande föreskrifter 
 
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 sist nämnda gård till andra gårdar 
via personer, klövdjur eller fordon eller på något annat sätt, ska han meddela dessa gårdar 
begränsande föreskrifter enligt bilaga III. Länsveterinären ska 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 misstänkta smittade 
gården ligger inom området för ett annat regionförvaltningsverk, ska länsveterinären 
informera det aktuella regionförvaltningsverkets länsveterinär, som ska meddela de 
begränsande föreskrifterna. 
 
20. Beredskapsplan 
 
Länsveterinären ska göra upp en beredskapsplan för sitt verksamhetsområde för mul- och 
klövsjuka. I planen reserveras lokaler, personal och alla de redskap och förnödenheter 
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som behövs för att sjukdomen ska kunna utrotas snabbt och effektivt. Planen ska ses över 
årligen och lämnas till Livsmedelssäkerhetsverket senast i slutet av januari. 

____________________ 
 
Denna förordning träder i kraft den 7 april 2010. 
 
 
Helsingfors den 24 mars 2010 
 
 
 

Jord- och skogsbruksminister  Sirkka-Liisa Anttila 
 
 
 

Veterinäröverinspektör   Katri Levonen 
 


