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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 
 
ändras i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut av 
den 22 september 1995 om bekämpning av vesikulär svinsjuka (31/VLA/95) punkt 1.,   
första stycket i punkt 4.2. samt punkterna 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 6.3., 6.6., 8., 10.3., 11., 
13.2., 14.–16. och 18. som följer: 
 

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 blo-

provet,  
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 tillfäl-

ligt,  
5) smittad gård en gård hos vars djur SVD-diagnosen har bekräftats,  
6) smittokälla en gård, transportmedel, animalieprodukter eller andra sådana platser, 

föremål eller material från vilka SVD-smittan kan spridas till svinen, 
7) smittoområde en gård eller ett område inom vilket Livsmedelssäkerhetsverket har 

påvisat eller inom vilket det finns motiverade skäl att misstänka förekomst av SVD-
sjuka, 
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8) skyddszon ett område vars gräns på alla ställen är minst tre kilometer från smittoom-
rådet och i vilket smittoområdet ingår, samt med 

9) övervakningszon ett område vars gräns på alla ställen är minst tio kilometer från smit-
toområdet och i vilket skyddszonen ingår.  

 
 
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 för SVD-sjukan och om gården inte har haft kontakt 
med en redan bekräftad smittokälla, skall länsveterinären meddela gården de be-
gränsningsföreskrifter som ingår i bilaga IV. Livsmedelssäkerhetsverket bestämmer 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. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
5.1. Destruering av alla svin 
  
Om det enligt de i punkt 4.2. avsedda nya blodproven eller de prov som tagits i samband 
med slakten förekommer seropositiva men symtomfria svin och om det på gården finns 
många sådana svin, bestämmer Livsmedelssäkerhetsverket att alla svin på gården skall 
avlivas och destrueras under länsveterinärens överinseende eller föras till ett 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 Livsmedelssäkerhetsverket bestämma 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 bestämmelser kan ändras enligt ett förfarande som fastställs separat (artikel 25 i direktiv 92/119/EEG).  

När gårdens svin har förts bort för att avlivas skall gården rengöras och desinficeras 
(avdelningens anvisning 17/VLA/95, veterinärlagstiftningen D 25). När dessa åtgärder har 
vidtagits skall länsveterinären omedelbart återkalla de begränsningsföreskrifter enligt bi-
laga IV som han har meddelat och i stället meddela föreskrifter enligt punkt 7. 
 

5.2. Destruering av endast seropositiva svin  
 
Om det enligt de nya blodproven eller de prov som tagits i samband med slakten före-
kommer några enstaka individer av seropositiva svin kan Livsmedelssäkerhetsverket 
bestämma att endast dessa individer skall avlivas, om de inte redan har slaktats. Efter 
detta skall man förfara enligt punkt 4.2.  

 
6.1. Inrättande av krisenhet  
 
Livsmedelssäkerhetsverket inrättar en krisenhet som skall bistå länsveterinären:  

- vid samordningen av de åtgärder som behövs för utrotning av SVD-sjukan, samt 
- vid utförandet av en mera omfattande epidemiologisk undersökning.  
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6.2. Länsveterinärens uppgifter  
 
Länsveterinären skall utföra en epidemiologisk undersökning enligt punkt 3.4. Han 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 möj-
ligt.  
 
 
6.3. Destruering av djur  
 
Livsmedelssäkerhetsverket bestämmer att alla svin på en smittad gård skall avlivas utan 
dröjsmål. Länsveterinären skall se till att kadavren av de avlivade djuren och av djur som 
självdött på gården destrueras på så sätt att SVD-viruset inte kommer åt att sprida sig un-
der destrueringen eller under därtill anslutna transporter eller behandlingar av något annat 
slag. 

Kadavren skall destrueras vid en bearbetnings- eller förbränningsanläggning som avses i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (bipro-
duktförordningen). I sådana avlägsna områden som avses i jord- och skogsbruksminis-
teriets förordning om bortskaffande av animaliska biprodukter på avlägsna områden och 
bortskaffande av döda sällskapsdjur (1374/2004) kan kadavren dock bortskaffas också 
genom nedgrävning på det sätt som föreskrivs i den nämnda  förordningen. 

När det är nödvändigt för förhindrande av att sjukdomen sprids kan kadavren med av-
vikelse från vad som bestäms i andra stycket destrueras genom förbränning eller 
nedgrävning på gården eller på en plats där riskerna för djurhälsan, folkhälsan och miljön 
är så små som möjligt eller genom att sändas till en avstjälpningsplats som godkänts i 
enlighet med statsrådets beslut om avstjälpningsplatser (861/1997). På samma grunder 
kan kadaver av djur som avlivats på avlägsna områden destrueras vid en bearbetnings- 
eller förbränningsanläggning som avses i biproduktförordningen.  

Om gården består av två eller flera produktionsenheter som är helt avskilda från varandra 
kan Livsmedelssäkerhetsverket bestämma att bara svinen vid den produktionsenhet där 
djur 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).  
 

6.6. Åtgärder på kontaktgårdarna  
 
Livsmedelssäkerhetsverket kan bestämma att åtgärder enligt punkt 6.3. eller 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 vidtagits, eller  
 

2) om de åtgärder som avses i punkt 6.3. och punkt 6.4. inte behöver vidtas på kon-
taktgården efter att kommunalveterinären har undersökt gårdens djur kliniskt och tagit 
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blodprov av dem för serologiska undersökningar enligt de anvisningar som Livs-
medelssäkerhetsverket har meddelat särskilt och alla undersökningsresultat har varit 
negativa med avseende på SVD-sjukan. Undersökningarna kan utföras tidigast 28 
dygn efter att smittan misstänks ha införts på gården.  

 

8. Upprättande av skyddszon och övervakningszon  

Bestämmelser om  upprättande av ett smittoområde, en skyddszon och en övervakn-
ingszon finns i 4 § i transportförordningen. 

Om områden inom flera medlemsstaters territorier ingår i zonerna 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 sepa-
rat (artikel 26 i direktiv 92/119/EEG).  
 
 
10.3. Serologiska undersökningar  
 
När det har gått åtminstone 28 dygn från det att de preliminära rengörings- och desinficer-
ingsåtgärderna enligt punkt 6.4. slutfördes på alla smittade gårdar förordnar länsveter-
inären kommunalveterinärerna att utföra en klinisk undersökning av svinen på alla gårdar i 
skyddszonen och en serologisk kartläggning enligt de anvisningar som Livsmedelssäker-
hetsverket meddelat särskilt.  
 
 
11. Upphävande av skyddszonen  
 
De bestämmelser som gäller skyddszonen skall följas till dess att zonen upphävs genom 
förordning av jord- och skogsbruksministeriet på det sätt som föreskrivs I transport-
förordningen.  
 
Länsveterinären skall göra en anmälan till Livsmedelssäkerhetsverket när följande åt-
gärder har vidtagits: 
 
- alla föreskrivna rengörings- och desinficeringsåtgärder, samt  
 
- undersökningarna på alla gårdar enligt punkt 10.3. med negativt resultat.  
 
På basis av anmälan skall Livsmedelssäkerhetsverket göra en framställning hos jord- och 
skogsbruksministeriet om upphävande av skyddszonen. 
 
Efter att skyddszonen har upphävts skall i zonen följas de föreskrifter som rör övervakn-
ingszonen, till dess att de upphävs enligt punkt 14.  
 
 
13.2. Transportbegränsningar som gäller svin  
 
Transport av svin från en gård i övervakningszonen någon annanstans än direkt till slak-
teriet är tillåten endast under förutsättning att svin inte har införts på avsändargården un-
der de föregående 21 dygnen. Den som ansvarar för gården skall föra en förteckning över 
svintransporterna.  
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Transport av svin till en destination utanför övervakningszonen är tillåten endast med läns-
veterinärens tillstånd. Länsveterinären kan bevilja tillstånd på följande villkor:  
 
1) kommunalveterinären har inom 48 timmar före transporten inspekterat gårdens  

alla svin och kliniskt undersökt de svin som skall transporteras bort, och inte ett enda 
av gårdens svin har symtom som tyder på SVD-sjuka,  

 
2) de svin som skall transporteras har inom 14 dygn före transporten undersökts serolo-

giskt med avseende på SVD-sjuka enligt de anvisningar som Livsmedelssäkerhets-
verket har meddelat särskilt, och vid undersökningen har inte framkommit antikroppar 
mot SVD-viruset,  

 
3) om svinen transporteras direkt till slakteriet kan den serologiska undersökningen ut-

föras utgående från blodprov som tas i samband med slakten. 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 använts för transport av svin 

skall rengöras och desinficeras efter varje transport.  
 

14. Upphävande av övervakningszonen  

De bestämmelser som gäller övervakningszonen skall följas till dess att zonen upphävs 
genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet på det sätt som föreskrivs i transport-
förordningen.  
 
Länsveterinären skall göra en anmälan till Livsmedelssäkerhetsverket när:  
 
- alla föreskrivna rengörings- och desinficeringsåtgärder har vidtagits, samt 
  
- alla åtgärder som skall vidtas i övervakningszonen 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 vidta följande åtgärder:  
 
- alla svin i slakteriet skall slaktas utan dröjsmål, 
 
- kropparna och slaktavfallet av svin som infekterats och kontaminerats skall destru-

eras under besiktningsveterinärens överinseende på så sätt att SVD-viruset inte 
sprids,  

 
- byggnaderna och redskapen, inklusive fordonen, rengörs och desinficeras under be-

siktningsveterinärens överinseende enligt de anvisningar som länsveterinären med-
delar, samt  
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- inte ett enda svin får införas till slakteriet för slakt förrän det har gått åtminstone 24 
timmar sedan rengöringen och desinficeringen.  

 
Länsveterinären skall utföra en epidemiologisk undersökning enligt punkt 3.4. såväl vid 
slakteriet som på de gårdar som har skickat svin till slakteriet. Utgående från denna un-
dersökning beslutar Livsmedelssäkerhetsverket vilka förelägganden som skall meddelas 
gårdarna och jord- och skogsbruksministeriet om ett eventuellt upprättande av ett smit-
toområde, en skyddszon eller en övervakningszon. 
 

16.  SVD-sjuka hos vildsvin i naturtillstånd  

Livsmedelssäkerhetsverket meddelar särskilt anvisningar om åtgärder som skall vidtas då 
SVD-smitta misstänks eller konstateras hos frilevande vildsvin.  

Jord- och skogsbruksministeriet underrättar kommissionen om vidtagna åtgärder. 

 
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 Livsmedelssäkerhetsverket före utgången av januari. 
 

________________ 
 
 

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2006. 
 
 

Helsingfors den 31 maj 2006  
 
 
 
 

Jord- och skogsbruksminister  Juha Korkeaoja 
 
 
 
 

Regeringsråd   Maija Salo 
 


