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

slut om bekämpning av mul- och klövsjuka  
 
 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut 
 
ändras punkt 1., 3.1., 3.4., 5.1.–5.3. och 6.2., första stycket i punkt 8., punkt 9., 11.4., 
11.5., 12., 14.3., 14.4., 15., 18. och 20., punkt 1.4. i bilaga I, punkt 4. i bilaga II samt punkt 
2.4. i bilaga III i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelningens 
beslut av den 31 januari 1996 om bekämpning av mul- och klövsjuka (5/VLA/1996), som 
följer:  
 
1. Definitioner 

I detta beslut avses med  

1) klövdjur idisslare eller svin som hålls som husdjur eller i hägn på en gård, 

2) gård en djurhållningsenhet eller någon annan plats där klövdjur hålls varaktigt eller 
tillfälligt, 

3) smittad gård en gård med djur med en bekräftad diagnos om mul- och klövsjuka, 

4) smittoområde en gård eller ett område där Livsmedelssäkerhetsverket har påvisat 
eller där det finns motiverade skäl att misstänka förekomst av mul- och klövsjuka, 

5) skyddszon ett område vars gräns på alla ställen ligger på minst tre kilometers av-
stånd från det smittade området och i vilket smittoområdet ingår samt med 
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6) övervakningszon ett område vars gräns på alla ställen ligger på minst tio kilometers 
avstånd från smittoområdet och i vilket skyddszonen ingår. 

 
3.1 Allmänt  

Varje veterinär som observerar symptom på mul- och klövsjuka eller som annars får kän-
nedom om sådana omständigheter som ger skäl att misstänka att mul- och klövsjuka före-
kommer på någon gård är skyldig att omedelbart anmäla saken till kommunveterinären, 
länsveterinären eller, om dessa inte kan anträffas, till Livsmedelssäkerhetsverket. Anmä-
lan skall göras omedelbart även under annan tid än tjänstetid. 

Veterinären skall ge djurets ägare eller dennes företrädare nödvändiga anvisningar för 
handlingssätt. Han skall uppmana att ingen lämnar gården, att utomstående inte besöker 
den, att man undvikar att röra sig i djurstallarna i onödan och att gården inte överlåter djur, 
animalieprodukter eller varor. I synnerhet skall det betonas hur lätt sjukdomen sprids. 

När länsveterinären har fått anmälan eller han av någon annan anledning misstänker att 
mul- och klövsjuka förekommer på gården, skall han utan dröjsmål resa till gården och 
utföra åtgärderna i punkt 3.2., 3.3, 3.4 och 3.6 om han inte med säkerhet kan utesluta 
misstanken om mul- och klövsjuka. Om länsveterinären inte kan anträffas eller om han 
förordnar detta skall kommunveterinären på hans vägnar utföra vad som föreskrivs nedan. 

Länsveterinären skall om möjligt anmäla misstanken om mul- och klövsjuka till Livsme-
delssäkerhetsverket redan innan han beger sig till gården. 
 
3.4 Anvisningar för veterinären när han avlägsnar sig från gården  

Länsveterinären skall följa anvisningarna i bilaga V om rengöring och desinficering när han 
avlägsnar sig från djurstallet och gården liksom också anvisningarna för behandling av 
skyddskläderna och bilen efter besöket på gården. Likaså skall föraren desinficeras om 
han avlägsnat sig från fordonet. 

Länsveterinären skall omedelbart efter besöket på gården anmäla besöket till Livsmedels-
säkerhetsverket. Om kommunveterinären har besökt gården skall han underrätta länsvete-
rinären om besöket. Kommunveterinären får inte avlägsna sig från gården utan länsveteri-
närens tillstånd eller om länsveterinären inte är anträffbar, Livsmedelssäkerhetsverkets 
tillstånd. 
 
5.1 Inrättande av krisenhet  

Livsmedelssäkerhetsverket inrättar en krisenhet som skall bistå länsveterinären 
 
- vid koordineringen av de åtgärder som behövs för utrotning av mul- och klövsjukan 

samt 
- vid utförandet av en mer omfattande epidemiologisk undersökning. 
  

5.2 Länsveterinärens uppgifter  
Länsveterinären skall utföra en epidemiologisk undersökning enligt punkt 3.6. Länsveteri-
nären skall därtill se till att köttet från klövdjur som har slaktats mellan den tidpunkt då 
sjukdomen sannolikt spred sig till gården och vidtagandet av åtgärder enligt punkt 3.2. 
spåras, om möjligt.  
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5.3 Destruering av djur  
 
Då det officiellt har bekräftats att det förekommer mul- och klövsjuka på gården föreskriver 
Livsmedelssäkerhetsverket att alla klövdjur avlivas utan dröjsmål. Länsveterinären skall se 
till att kadavren destrueras på det sättet att mul- och klövsjukeviruset inte sprids under de-
strueringen, transporten eller annan behandling i anslutning till detta. 

Kadavren skall destrueras i en bearbetnings- eller förbränningsanläggning som avses i 
biproduktförordningen. På de avlägsna områden som avses i jord- och skogsbruksministe-
riets förordning om bortskaffande av animaliska biprodukter på avlägsna områden och 
bortskaffande av döda sällskapsdjur (1374/2004) kan kadavren också destrueras genom 
att de grävs ned på det sättet som det föreskrivs i den nämnda förordningen. 
  
När det för att hindra sjukdomen från att spridas eller av någon annan motiverad anledning 
är av nöden kan kadavren oberoende av andra stycket ovan, destrueras genom förbrän-
ning eller nedgrävning på gården eller en plats där riskerna för djurens hälsa, folkhälsa 
och miljö är så små som möjligt eller genom transport till en avstjälpningsplats som har 
godkänts enligt statsrådets beslut om avstjälpningsplatser (1374/2004). På samma grun-
der kan kadavren från avlägsna områden destrueras i en behandlings- eller förbrännings-
anläggning som avses i biproduktförordningen. 
 
6.2 Upphävning av bestämmelserna om begränsningar 

Om länsveterinären har gett kontaktgårdarna bestämmelser om begränsningar enligt bila-
ga III skall han utan dröjsmål upphäva dem efter att åtgärderna enligt punkt 6.1. har ut-
förts. 

Om Livsmedelssäkerhetsverket inte bestämmer att djuren på kontaktgården skall destrue-
ras skall begränsningsbestämmelserna upphävas tidigast 21 dygn efter att de gavs. Innan 
bestämmelserna upphävs skall kommunveterinären undersöka kontaktgårdens klövdjur 
kliniskt och ta prov på dem enligt bilaga II eller enligt länsveterinärens separata anvisning-
ar. Alla djur skall vara fria från symptom på mul- och klövsjuka och undersökningsresulta-
ten negativa. 

En mall för beslutet om upphävning finns i bilaga VI. 
 
8. Åtgärderna när gården består av fristående enheter  

Oberoende av vad som föreskrivs i punkt 5.3. kan Livsmedelssäkerhetsverket bestämma 
att gårdens alla djur inte behöver avlivas om gården består av två eller flera helt fristående 
produktionsenheter utan några som helst strukturella eller funktionella förbindelser med 
varandra. Djuren i de produktionsenheter där mul- och klövsjuka inte förekommer behöver 
då inte avlivas. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
9. Upprättande av skyddszon och övervakningszon  
Om upprättande av ett smittoområde samt en skydds- och övervakningszon föreskrivs i    
4 § i förordningen om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/1994), ned-
an transportförordning.   
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11.4 Begränsning av antalet besök på gården  

Det är förbjudet för utomstående personer, t.ex. kontrollassistenter och seminörer, att be-
söka gården. Seminörer får dock med iakttagande av länsveterinärens anvisningar besöka 
gården 15 dygn efter att de preliminära rengörings- och desinfektionsåtgärderna, som an-
ges i punkt 5.5., har vidtagits. Livsmedelssäkerhetsverket kan ge separata anvisningar om 
hur veterinärerna skall röra sig inom skyddszonen. 
  
11.5 Serologiska undersökningar  

Efter åtminstone 15 dygn från de preliminära rengörings- och desinfektionsåtgärderna en-
ligt punkt 5.5. på alla de smittade gårdarna förordnar länsveterinären kommunveterinärer-
na att utföra en klinisk undersökning av klövdjuren på alla gårdar inom skyddszonen och 
en serologisk kartläggning enligt Livsmedelssäkerhetsverkets separata anvisningar. 
 
12. Upphävande av skyddszonen  

Bestämmelserna om skyddszon skall följas till dess att zonen upphävs genom jord- och 
skogsbruksministeriets förordning på det sättet som avses i transportförordningen.  

När alla de rengörings- och desinfektionsåtgärder som krävs och undersökningarna enligt 
punkt 11.5. har utförts och undersökningarna har gett negativt resultat skall länsveterinä-
ren informera Livsmedelssäkerhetsverket om detta. Utgående från denna anmälan skall 
Livsmedelssäkerhetsverket komma med ett förslag till jord- och skogsbruksministeriet om 
upphävande av skyddszonen.  

Efter att skyddszonen har upphävts skall man följa bestämmelserna om övervakningszo-
nen i området tills övervakningszonen upphävs enligt punkt 12.  
 
14.3 Begränsning av antalet besök på gården  

Det är förbjudet för utomstående personer, t.ex. kontrollassistenter och seminörer, att be-
söka gården. Seminörer får dock med iakttagande av länsveterinärens anvisningar besöka 
gården 15 dygn efter att de preliminära rengörings- och desinfektionsåtgärderna, som an-
ges i punkt 5.5., har vidtagits. Livsmedelssäkerhetsverket kan ge separata anvisningar om 
hur veterinärerna skall röra sig inom övervakningszonen. 
  
14.4 Serologiska undersökningar  

Efter åtminstone 30 dygn från de preliminära rengörings- och desinfektionsåtgärderna en-
ligt punkt 5.5. på alla de smittade gårdarna förordnar länsveterinären kommunveterinärer-
na att utföra en klinisk undersökning av klövdjuren på alla gårdar inom skyddszonen och 
en serologisk kartläggning enligt Livsmedelssäkerhetsverkets separata anvisningar. 
 
15. Upphävande av övervakningszonen 

Bestämmelserna om övervakningszonen skall följas till dess att zonen upphävs genom 
jord- och skogsbruksministeriets förordning på det sättet som avses i transportförordning-
en.  
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När alla de rengörings- och desinfektionsåtgärder som krävs och undersökningarna enligt 
punkt 14.4. har utförts och undersökningarna har gett negativt resultat skall länsveterinä-
ren informera Livsmedelssäkerhetsverket om detta. Utgående från denna anmälan skall 
Livsmedelssäkerhetsverket komma med ett förslag till jord- och skogsbruksministeriet om 
upphävande av övervakningszonen.  
 
18. Vaccinering och hantering av mul- och klövsjukevirus 

Det är förbjudet i hela landet att använda vaccin mot mul- och klövsjuka. Om eventuella 
nödvaccineringar föreskrivs separat.  

Mul- och klövsjukevirus får hanteras för forskning, diagnos eller framställning av vaccin 
endast enligt jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelningens be-
slut om behörighetsvillkoren för laboratorier som utför undersökningar av djursjukdomar 
(Dnr 697/3/1999).  
 
20. Beredskapsplan  

Länsveterinären skall göra upp en beredskapsplan för sitt län för mul- och klövsjuka. I pla-
nen reserveras lokaler, personal och alla de redskap och förnödenheter som behövs för att 
sjukdomen skall kunna utrotas snabbt och effektivt. Planen skall ses över årligen och läm-
nas 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   
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BILAGA I 
 
BESLUT OM BESTÄMMELSER OM BEGRÄNSINGAR SOM MEDDELAS GÅRDARNA 
PÅ GRUND AV MISSTANKE OM MUL- OCH KLÖVSJUKA 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.4. Uppgifterna i förteckningarna skall på begäran visas för läns- eller kommunveterinären 
och Livsmedelssäkerhetsverket och de kan kontrolleras i samband med varje inspektions-
besök. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
BILAGA II 
 
PROVTAGNING MED TANKE PÅ MUL- OCH KLÖVSJUKA 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. Tagning av blodprov  

Utöver andra prov skall alltid också blodprov tas enligt följande: 

a) för isolering av mul- och klövsjukeviruset i blodet skall ca 5 ml blod tas med vakuumme-
toden med lithiumheparin-antikoagulans, och 

b) för bestämning av antikropparna skall ca 10 ml blod tas med vakuummetoden utan till-
satsämnen. Proven skall tas av 20 klövdjur eller, om det finns under 20 djur på gården, av 
alla klövdjur på gården. Av de djur av vilka blodprov tagits skall efter tre veckor ett nytt 
blodprov tas för att konstatera eventuella ändringar i antikroppsnivån. 

Om det inte finns vakuumrör att tillgå kan proven tas i vanliga blodprovsrör. 

Vid behov skall blodprov tas för kartläggning av spridningen av sjukdomen. Livsmedelssä-
kerhetsverket kan ge anvisningar för tagning av proven. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

BILAGA III 

BESLUT OM BESTÄMMELSER OM BEGRÄNSINGAR SOM MEDDELAS KONTAKT-
GÅRDARNA PÅ GRUND AV MISSTANKE OM MUL- OCH KLÖVSJUKA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.4. Uppgifterna i förteckningarna skall på begäran visas för läns- eller kommunveterinären 
och Livsmedelssäkerhetsverket och de kan kontrolleras i samband med varje inspektions-
besök. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


