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 Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdel-
nings beslut av den 5 november 1998 om bekämpning av PRRS i 
svingårdar (18/VLA/1998) 
 

 Bemyndigande 

 8 § 4 mom.,  10 § 2 mom. (ändr. 303/2006), 12 § 2 mom. (ändr. 
303/2006) och 13 § 2 mom. (ändr. 809/1992 och 424/1994) i lagen 
om djursjukdomar (55/1980)  
10 § i förordningen om bekämpning av djursjukdomar vid djurtrans-
porter (1363/1994)  
 

 Motsvarande EG-rättsakter 

 - 

  
 

 
 

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

beslut om bekämpning av PRRS i svingårdar  
 

 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut 
 
ändras i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut av 
den 5 november 1998 om bekämpning av PRRS i svingårdar (18/VLA/1998) tredje stycket 
i punkt 3.1. samt punkterna 4.1., 5., 6.3., 7.1., 8.–10., 12. och 13. som följer: 
 

3.1. Misstanke om PRRS på kliniska eller andra grunder 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kommunalveterinären skall omedelbart anmäla alla misstänkta och konstaterade fall av 
PRRS till länsveterinären eller Livsmedelssäkerhetsverket.  
 

4.1. Positivt serologiskt resultat vid en uppföljningsundersökning eller annan un-
dersökning och fortsatta undersökningar 

Om man vid en uppföljningsundersökning eller i ett blodprov från ett enskilt svin har erhållit 
ett positivt undersökningsresultat, skall kommunalveterinären ta blodprov på de övriga svi-
nen på gården enligt Livsmedelssäkerhetsverkets särskilda anvisningar. Proverna skall 
sändas till Livsmedelssäkerhetsverkets laboratorium i Helsingfors. Dessutom skall hälso-
tillståndet i besättningen kontrolleras. Gården skall meddelas spärrbestämmelser i enlighet 
med bilaga I, om dessa inte redan har meddelats i enlighet med punkt 3.2. Kommunalvete-
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rinären skall i förväg underrätta Livsmedelssäkerhetsverket om sändningen av blodprov 
och ytterligare prover som situationen kräver. 
 

5. Upprättande av restriktionsområde 

Bestämmelser om upprättande av ett restriktionsområde finns i 9 § i förordningen om be-
kämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/1994; D 3), nedan transportförord-
ningen.  

När gränserna för restriktionsområdet bestäms skall de omständigheter som avses i 4 § 2 
mom. i transportförordningen beaktas. Gränserna skall på alla ställen vara minst tre kilo-
meter från den gård där PRRS har konstaterats.  
 

6.3. Kontaktgårdar utanför restriktionsområdet 

Om det av den epidemiologiska undersökningen enligt punkt 4.2. framgår att en gård där 
PRRS har konstaterats har varit i kontakt med gårdar utanför restriktionsområdet, beslutar 
Livsmedelssäkerhetsverket vilka åtgärder som skall vidtas på dessa gårdar. 
 

7.1. Avlivning av svin 

När förekomsten av PRRS hos ett eller flera svin på gården har bekräftats i undersökning-
arna, kan ägaren ansöka hos Livsmedelssäkerhetsverket om avlivning av svinen. På 
grundval av ansökan kan Livsmedelssäkerhetsverket bestämma att gårdens svin eller en 
del av dem skall avlivas. 

Svinen skall avlivas och destrueras under länsveterinärens övervakning eller föras till slakt 
i ett slakteri som länsveterinären bestämmer. 

När svinen transporteras till ett slakteri skall bestämmelserna i bilaga III följas. 
 

8. Återkallande av spärrbestämmelser 

Kommunalveterinären skall utan dröjsmål återkalla spärrbestämmelserna för en gård och 
omedelbart underrätta länsveterinären om detta, när något av följande villkor uppfylls: 

1) laboratorieundersökningar visar att misstanken om PRRS enligt punkt 3.1. är obefo-
gad, 

2) alla svin på gården har slaktats, stallarna har rengjorts och desinficerats enligt avdel-
ningens anvisningar (D 25), kommunalveterinären har konstaterat att dessa åtgärder 
har utförts och gården har stått tom minst 14 dygn efter desinfektionsåtgärderna, eller 

3) gården har konstaterats vara fri från PRRS på ett sätt som godkänts av Livsmedels-
säkerhetsverket. 

En modell för återkallande av spärrbestämmelser finns i bilaga II. 
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9. Upphävande av restriktionsområdet  

De bestämmelser som gäller restriktionsområdet skall följas till dess att jord- och skogs-
bruksministeriets förordning om upprättande av området upphävs.  

När de kartläggande undersökningar om utbredningen av PRRS som avses i punkt 6.1. 
har gjorts på gårdarna inom restriktionsområdet och de spärrbestämmelser som ålagts 
gårdarna inom restriktionsområdet har återkallats skall länsveterinären göra en anmälan 
om detta till Livsmedelssäkerhetsverket, som på basis av anmälan skall göra en framställ-
ning hos jord- och skogsbruksministeriet om upphävande av restriktionsområdet. 
 

10. Misstanke om PRRS på seminstation på kliniska eller andra grunder 

Livsmedelssäkerhetsverket meddelar särskilt anvisningar med avseende på situationer där 
förekomst av PRRS på en seminstation misstänks. 
 

12. Vaccinering mot PRRS 

Vaccinering mot PRRS är förbjuden.  
 

13. Ersättningar 

Vid ersättande av kostnader för bekämpningen av PRRS tillämpas bestämmelserna i 15–
21 b § i lagen om djursjukdomar (55/1980, D 1). 

Det är möjligt att av statens medel i enlighet med 17 och 19 § i lagen om djursjukdomar få 
ersättning för djur som har avlivats på ansökan av ägaren.  
 
En till Livsmedelssäkerhetsverket riktad ansökan om avlivning lämnas in till kommunalve-
terinären, som skall sända den till länsveterinären kompletterad med ett utlåtande. Ansök-
ningsblanketten, som fås hos länsstyrelserna och Livsmedelssäkerhetsverket, utgör bilaga 
till jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings brev 362/513-89 (D 22). Länsvete-
rinären avger ett utlåtande om ärendet och lämnar in ansökan till Livsmedelssäkerhetsver-
ket.  
 

_______________ 
 

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2006. 
 
 
Helsingfors den 31 maj 2006 
 
 
 
Jord- och skogsbruksminister  Juha Korkeaoja  
 
 
 
Regeringsråd   Maija Salo 


