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Jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings 

beslut om bekämpning av vesikulär svinsjuka  
 
 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut  
 
upphävs i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut av 
den 22 september 1995 om bekämpning av vesikulär svinsjuka (31/VLA/95) punkt 4.2. och 
femte stycket i punkt 10.2.2., av dessa sådan punkt 4.2. delvis lyder i förordningen 
26/VLA/2006, samt 
ändras punkt 5., fjärde stycket i punkt 10.2.2., tredje stycket i punkt 19., och bilaga V, av 
dessa sådan punkt 5. lyder i nämnda förordning 26/VLA/2006, som följer:    
 

 
5. Åtgärder på gårdar vars svin är seropositiva och symtomfria 
 
5.1. Spärrbestämmelser, tilläggsundersökningar och destruering av djur 
 
Om det har konstaterats att det på gården finns ett eller flera seropositiva svin som inte 
har de kliniska symtom som är typiska för SVD-sjukan och om gården inte har haft kontakt 
med en redan bekräftad smittokälla, skall länsveterinären meddela gården de 
spärrbestämmelser som ingår i bilaga IV. Kommunalveterinären tar prov av svinen på 
gården för undersökning av SVD enligt anvisningar som meddelats av 
Livsmedelssäkerhetsverket. 
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Om det på basen av tilläggsproven konstateras att SVD-sjukan inte förekommer på gården 
bestämmer Livsmedelssäkerhetsverket att de seropositiva svinen skall avlivas och 
destrueras under länsveterinärens överinseende eller föras till ett slakteri som 
länsveterinären har anvisat för att slaktas i enlighet med bestämmelserna i bilaga V. 
Livsmedelssäkerhetsverket kan bestämma att också andra svin som har varit i kontakt 
med de seropositiva svinen skall avlivas och destrueras eller föras till ett slakteri som 
länsveterinären har anvisat för att slaktas i enlighet med bestämmelserna i bilaga V. 
 
Länsveterinären återkallar spärrbestämmelserna som ingår i bilaga IV efter att de 
seropositiva svinen har avlägsnats.  
 
5.2. Undantag 
 
Om endast ett seropositivt svin har påvisats på gården, inga kliniska symtom som är 
typiska för SVD-sjukan har observerats på gården, gården inte har haft kontakt med en 
redan bekräftad smittokälla och gården inte befinner sig inom en skyddszon eller en 
övervakningszon som upprättats kring ett utbrott av SVD-sjukan, kan länsveterinären 
bevilja tillstånd att avvika från spärrbestämmelserna som ingår i bilaga IV medan 
tilläggsproven undersöks för att transportera svin: 
1) direkt till ett slakteri som länsveterinären har anvisat för att slaktas i enlighet med 
bestämmelserna i bilaga V, Livsmedelssäkerhetsverket meddelar anvisningar om 
undersökning av svinen i samband med slakten, eller 
2) till en annan gård, från vilken inga svin överlåts vidare utom för att slaktas i enlighet 
med punkt 1 i ett slakteri som länsveterinären har anvisat. Länsveterinären meddelar 
mottagargården spärrbestämmelser som gäller överlåtelse av svin. Spärrbestämmelserna 
återkallas om det på basen av de nya proverna påvisas att SVD-sjukan inte förekommer 
på gården som avses i punkt 5.1.  
 
 
10.2.2. Förflyttning av svin till slakteriet 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Svinköttet skall förses med ett hälsomärke i enlighet med 16 § i jord- och 
skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning (38/VLA/2006) eller förses med en 
identifieringsmärkning enligt punkt 7, underpunkt 2, underpunkt h i bilaga II till rådets 
direktiv 92/119/EEG om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av 
vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka, och produceras, 
styckas, transporteras och lagras åtskilt från kött som är avsett för handel inom och utanför 
gemenskapen, samt: 
1) användas för nationell konsumtion, eller 
2) bearbetas i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om 
vissa djursjukdomar vid produktion, bearbetning och distribution av animaliska livsmedel 
((13/VLA/2004) vid en anläggning som länsveterinären har godkänt för detta ändamål.  
 
 
19.  Ersättningar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kostnader för desinfektionsmedel som används i samband med desinfektionsåtgärder 
som avses i punkt 6.4. ersätts av statens medel. Övriga kostnader som föranleds av 
desinfektionsåtgärder eller -medel, som föreskrivits i detta beslut, ersätts inte. 
 
  _______________________________________________ 
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Denna förordning träder i kraft den 5 maj 2008  
 
Helsingfors den 23 april 2008 
 
 
Jord- och skogsbruksminister  Sirkka-Liisa Anttila 
 
 
Veterinäröverinspektör   Kajsa Hakulin 
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BILAGA V 
 
TRANSPORT AV SVIN TILL SLAKTERIET, ÅTGÄRDER I SLAKTERIET SAMT 
MÄRKNING OCH ANVÄNDNING AV KÖTTET 
 
1. Transport av svin till slakteriet 
 
1.1. Innan svinen förs till slakteriet skall kommunalveterinären inspektera svinen på gården 
i enlighet med anvisningar som utfärdats av Livsmedelssäkerhetsverket.  
 
1.2. Svinen skall vara märkta i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om märkning och registrering av svin (1296/2001). 
 
1.3. Svinen skall transporteras till slakteriet i fordon som kommunalveterinären har 
plomberat och kommunalveterinären skall i förväg underrätta slakteriets 
besiktningsveterinär om svinens 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 
 
Svinköttet skall förses med ett hälsomärke i enlighet med 16 § i jord- och 
skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning (38/VLA/2006) och produceras, 
styckas, transporteras och lagras åtskilt från kött som är avsett för handel inom och utanför 
gemenskapen, samt: 
1) användas för nationell konsumtion, eller 
2) bearbetas i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om 
vissa djursjukdomar vid produktion, bearbetning och distribution av animaliska livsmedel 
((13/VLA/2004) vid en anläggning som länsveterinären har godkänt för detta ändamål. 


