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 Jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 13 juni 2001 
om bekämpning av maedi-visna hos får och CAE hos getter 
(15/VLA/2001) 

  

 Bemyndigande 

 8 § 4 mom. och 12 d § i lagen om djursjukdomar (55/1980, ändr. 
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 - 

  
 

 
 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om ändring av punkterna 4.1. och 9.2. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om 

bekämpning av maedi-visna hos får och CAE hos getter 
  
  

 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut 
 
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 13 juni 2001 om bekämpning 
av maedi-visna hos får och CAE hos getter (15/VLA/2001) andra stycket i punkt 4.1. och 
punkt 9.2. som följer: 
 
4.1. Allmänt 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varje veterinär som hos ett djur upptäcker symtom som tyder på maedi-visna eller annars 
får kännedom om omständigheter på basis av vilka det finns skäl att misstänka att maedi-
visna förekommer på någon gård är skyldig att senast följande vardag underrätta den be-
höriga kommunalveterinären, länsveterinären eller, om dessa inte kan anträffas, Livsme-
delssäkerhetsverket om detta.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.2. Anslutning till och avslutande av programmet 

Hälsokontrollprogrammet är obligatoriskt för gårdar med över 20 tackor eller hongetter. 
Gården skall anmäla sig till programmet före den 15 maj det år då antalet tackor eller hon-
getter på gården den 1 maj överstiger 20. Fårskötare och djurförmedlare som tillfälligt un-
der kortare tid än ett år håller fler än 20 tackor eller hongetter behöver emellertid inte an-
mäla sig till programmet. Övriga gårdar med får och getter kan frivilligt ansluta sig till pro-
grammet. Anmälningen eller anslutningen sker genom att en blankett enligt bilaga V fylls i. 
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Kommunalveterinären skall för fårskötaren förklara villkoren i programmet och de under-
sökningar som hör till det. 

Länsveterinären utesluter på framställning av kommunalveterinären fårskötaren ur det ob-
ligatoriska hälsokontrollprogrammet, om antalet tackor eller hongetter på gården den 1 maj 
är högst 20 och inte kan anses ha minskat tillfälligt för kortare tid än ett år. En fårskötare 
som uteslutits ur det obligatoriska hälsokontrollprogrammet kan ansluta sig till det frivilliga 
programmet. När gården övergår till det frivilliga programmet från det obligatoriska pro-
grammet måste man se till att övergången sker omedelbart för att den uppnådda hälsosta-
tusen skall kunna bevaras. Utträde ur det frivilliga hälsokontrollprogrammet sker genom en 
skriftlig anmälan till kommunalveterinären. Denne ger gården ett avslutningsintyg enligt 
bilaga VII. 

Kommunalveterinären för en förteckning över de gårdar inom hans tjänsteområde som hör 
till hälsokontrollprogrammet och bevarar kopiorna av gårdarnas anmälnings- och anslut-
ningsblanketter, av de hälsointyg som getts gårdarna och av avslutningsintygen tills åtmin-
stone tre år har förflutit sedan gården uteslutits eller utträtt ur hälsokontrollprogrammet.  

Bestämmelser om de anmälningar beträffande hälsokontrollprogrammet som kommunal-
veterinären och länsveterinären skall göra till varandra och till Livsmedelssäkerhetsverket 
finns i 12 e § 3 mom. i lagen om djursjukdomar. Länsveterinären skall också lämna in ett 
sammandrag över gårdarna till Livsmedelssäkerhetsverket före den 31 januari följande år. 
Av det årliga sammandraget skall följande uppgifter framgå: 

1. gårdens kontaktuppgifter, lägenhetssignum och placeringskommun, 
2. de totala antalen får och hongetter på gården 
3. händelserna förknippade med programmet på gården under året i fråga, såsom an-

slutnings- eller anmälningsdatum, datum då intyg beviljats, den uppnådda statusen 
och tidpunkten för uteslutning eller utträde, samt 

4. undantag med motivering, som beviljats av länsveterinären under året i fråga med 
stöd av punkt 9.7. 

_____________ 
 

Denna förordning träder i kraft den 24 maj 2006. 
 
 
Helsingfors den 10 maj 2006   
 
 
 
 
Jord- och skogsbruksminister  Juha Korkeaoja 
 
 
 
 
Regeringsråd    Maija Salo 


