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 Upphäver  

 Jord- och skogsbruksministeriets förordning 10/VLA/2004 av den  
22 oktober 2004 om köttbesiktning i fråga om nötkreatur, får och  
getter som undersökts för upptäckande av TSE-sjukdomar och 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning 3/VLA/2002 av den 18  
april 2002 om avlägsnande av TSE-riskmaterial på slakteriet, på slaktplat-
sen och i styckningsanläggningen 
 

 Bemyndigande 

 10 §, 18 §, 20 §, 43 § i livsmedelslagen (23/2006) 
8 §, 12 § i lagen om djursjukdomar (55/1980)  
 

 Motsvarande EG-rättsakter 

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 
(32001R0999); EGT L147, 31.5.2001, s.1 
 

  
 

 
 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler  

 
 
 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10, 18, 20 
och 43 § i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006), av dem sådana 10 och 20 § 
lyder i lag 989/2007 samt med stöd av 8 och12 § i lagen av den 18 januari 1980 om djur-
sjukdomar (55/1980): 
 
 

1 kap 
Allmänna bestämmelser 

 
 

1 § 
Syfte och tillämpningsområde 

 
Genom denna förordning föreskrivs kompletterande bestämmelser till förordningen (EG) 
999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av 
vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, nedan TSE-förordningen, för slakte-
rier och styckningslokaler. Förordningen gäller kassering och kontrollmärkning av slakt-
kroppar av nötkreatur som testas för BSE och av slaktkroppar av får och getter som testas 
för TSE-sjukdomar, avlägsnande av ryggmärg från får och getter samt uttagning av kött 
från huvudet på nötkreatur i styckningslokaler, godkännande av styckningslokaler samt 
bestämmelser om TSE-riskmaterial. 
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2 § 
Förhållande till annan lagstiftning 

 
I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, nedan biprodukt-
förordningen, finns bestämmelser om nötkreatur med misstänkt eller bekräftad BSE-smitta 
som dött eller avlivats på gården samt om destruering av specificerat riskmaterial. 
 
I jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur 
(6/VLA/2007) finns kompletterande bestämmelser till TSE-förordningen som gäller åtgär-
der för förebyggande av spridning, utrotning och uppföljning av BSE hos nötkreatur.  
 
I jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får 
och getter (32/VLA/2006) ingår kompletterande bestämmelser till TSE-förordningen som 
gäller åtgärder för förebyggande av spridning, utrotning och uppföljning av TSE-sjukdomar 
hos får och getter.  
 
I jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur 
(1391/2006) ingår bestämmelser om registrering som djurhållare, märkning av djur, för-
teckningar förda av djurhållare, djurförmedlare, slakterier och bearbetningsanläggningar 
för kategori 1-material, skyldighet att anmäla djurets uppgifter och händelser till nötkrea-
tursregistret och om registerförfrågan som används bland annat för att klarlägga att djuret 
omfattas av uppföljning av BSE. 
 
I jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och get-
ter (469/2005) ingår bestämmelser om registrering som djurhållare, märkning av djur, för-
teckningar förda av djurhållare, djurförmedlare, slakterier och bearbetningsanläggningar 
för kategori 1-material och om skyldighet att anmäla djurets uppgifter och händelser till får- 
och getregistret. 
 

3 § 
Definitioner 

 
I denna förordning avses med 
 
1) livsmedelsföretagare en fysisk eller juridisk person enligt 6 § 11 punkten i livsme-

delslagen, 
 
2) styckningslokal en enligt 13 § i livsmedelslagen godkänd livsmedelslokal som har 

godkänts för styckning av kött från nötkreatur, får eller getter före detaljförsäljning en-
ligt vad som avses med verksamheter som föregår detaljförsäljningen i 3 § 3 punkten 
i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i livsmedel av 
animaliskt ursprung (37/VLA/2006) samt en liten styckningslokal enligt 7 punkten, 

 
3) annan styckningslokal en styckningslokal som inte ligger i anslutning till slakterierna 

eller de små slakterierna och som kontrolleras separat av tillsynsmyndigheten,  
 
4) snabbtest test som nämns i punkt 4 i kapitel C i bilaga X till TSE-förordningen, 
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5) slakteri ett slakteri enligt 6 § 23 punkten i livsmedelslagen och ett litet slakteri enligt 
21 punkten,  

 
6) styckningslokal i anslutning till ett slakteri en styckningslokal enligt 2 punkten som 

ligger i omedelbar närhet av slakteriet, används som slakteriets styckningslokal och 
som kontrolleras av samma myndighet som slakteriet, 

 
7) kontrollmärke ett kontrollmärke enligt avsnitt I kapitel III punkt 3 i bilaga I till Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda 
bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ur-
sprung avsedda att användas som livsmedel,  

 
8) TSE-märkning märkning av en slaktkropp eller en del av en djurets kropp med en 

minst 1,5 cm hög bokstavskombination TSE, 
 
9) TSE-riskmaterial specificerat riskmaterial enligt punkterna 1 a och b i bilaga V till 

TSE-förordningen som ska färgas enligt punkt 1 d i kap. I i bilaga II till biproduktför-
ordningen och hanteras enligt punkt 2 i artikel 4 i kapitel II i biproduktförordningen, 

 
10) TSE-sjukdomar transmissibel spongiform encefalopati enligt artikel 3.1 punkt a i TSE-

förordningen,  
 
11) tillsynsmyndighet en myndighet enligt 6 § 6 punkten i livsmedelslagen samt  
 
12) kontrollundersökning en undersökning som avses i punkt 3.1 b i kapitel C i bilaga X 

till TSE-förordningen. 
 
 
 

2 kap 
Kompletterande nationella bestämmelser till TSE-förordningen 

 
  4 § 

Kassering av slaktkroppar 
 
När en slaktkropp har undersökts genom ett snabbtest och resultatet av snabbtestet ge-
nom en kontrollundersökning bekräftas vara negativt, kasseras endast den undersökta 
slaktkroppen och biprodukterna och alla delar av djurets kropp, inklusive huden, destrue-
ras enligt punkterna a och b i punkt 2 i artikel 4 i biproduktförordningen, förutom det mate-
rial som ska förvaras bland laboratoriets arkiverade prover enligt punkt 3 i kapitel B i bilaga 
III till TSE-förordningen. 
 
Om ett djur som enligt bestämmelserna i lagen om djursjukdomar ska testas för TSE av 
någon anledning inte har undersökts genom ett snabbtest, ska slaktkroppen och alla delar 
av djurets kropp, inklusive huden, kasseras och destrueras  enligt punkterna a och b i 
punkt 2 i artikel 4 i biproduktförordningen.  
 
Om ett djur som enligt bestämmelserna i lagen om djursjukdomar ska testas för TSE inte 
har undersökts genom ett snabbtest ska länsveterinären klargöra orsaken till den försum-
made provtagningen eller undersökningen. Vid behov ska länsveterinären se till att man 
vidtar åtgärder för att avhjälpa situationen.   
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5 § 

Kontrollmärkning före snabbtestresultatet  
  
 
Ett kontrollmärke får anbringas på slaktkroppen innan resultatet av snabbtestet föreligger 
endast i det fallet att 
 
1) slakteriet har en av tillsynsmyndigheten godkänd plan för egenkontroll som säkrar att 

alla delar av djurkroppen, inklusive huden, som testats för BSE, omfattas av officiell 
kontroll tills resultatet av snabbtestet bekräftas vara negativt, eller de destrueras en-
ligt artikel 4.2 punkterna a och b i biproduktförordningen, bortsett från det material 
som ska förvaras bland laboratoriets arkiverade prover och 

2) slakteriet förvissar sig om att den kontrollmärkta djurkroppen eller delar av kroppen 
inte släpps ut från slakteriet förrän resultatet av snabbtestet bekräftas vara negativt.    

 
 

6 § 
Avlägsnande av ryggmärg från får och getter i en styckningslokal 

 
Ryggmärgen på får och getter får avlägsnas i en styckningslokal som tillsynsmyndigheten 
särskilt har godkänt för avlägsnande av ryggmärg från får och getter.  
 
 

7 § 
Uttagning av kött från huvudet på nötkreatur i en styckningslokal 

 
Uttagning av kött från huvudet på nötkreatur kan ske i en styckningslokal som tillsynsmyn-
digheten särskilt har godkänt för uttagning av kött från huvudet på nötkreatur och som föl-
jer kraven enligt punkt 9 i bilaga V till TSE-förordningen.  
 
 

8 § 
Godkännande av styckningslokaler 

 
En styckningslokal ska godkännas av tillsynsmyndigheten innan TSE-riskmaterial enligt 6 
och 7 § kan hanteras i lokalen. 
 
Tillsammans med ansökan ska lämnas en plan för egenkontroll över hur bestämmelserna i 
TSE-förordningen och biproduktförordningen ska följas, vilket TSE-riskmaterial det hante-
ras i lokalen samt en uppskattning av den årliga riskmaterialmängden. I planen för egen-
kontroll ska ingå en beskrivning av avlägsnande, förvaring, färgning och vidarebearbetning 
av TSE-riskmaterialet. TSE-riskmaterialet ska färgas enligt Livsmedelssäkerhetsverket 
Eviras anvisningar.  
 
Kommunens tillsynsmyndighet ska omgående informera Livsmedelssäkerhetsverket och 
länsstyrelsen om de styckningslokaler som godkänts för avlägsnande av TSE-riskmaterial. 
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3 kap 
Bestämmelser om TSE-riskmaterial 

 
9 § 

Åtgärder på slakteriet 
 
Huvudet på ett nötkreatur ska märkas med en TSE-märkning före transport till en styck-
ningslokal.  
 
De slaktkroppar av nötkreatur som på grund av felaktig styckning innehåller ryggmärg som 
betraktas som TSE-riskmaterial, ska på slakteriet märkas med en TSE-märkning som görs 
i närheten av varje kontrollmärke. Om ryggmärgen på ett nötkreatur inte kan avlägsnas på 
slakteriet, kan ryggmärgen endast avlägsnas i en av tillsynsmyndigheten godkänd styck-
ningslokal i anslutning till slakteriet. Vid godkännandet av en styckningslokal i anslutning 
till ett slakteri följs bestämmelserna i 8 §. Behandlingen av ett nötkreaturs ryggmärg får 
inte riskera livsmedelssäkerheten.   
 
Slaktkroppar av får och getter innehållande ryggmärg som betraktas som TSE-riskmaterial 
ska på slakteriet märkas med en TSE-märkning som görs i närheten av varje kontrollmär-
ke innan slaktkropparna transporteras till en styckningslokal enligt 6 §. 
 
Slakteriet ska bevisligen i förväg informera den styckningslokal som inte ligger i anslutning 
till slakteriet, om transportpartier som innehåller skallar, slaktkroppar eller delar av slakt-
kroppar med TSE-riskmaterial, dock inte ett nötkreaturs ryggrad. Meddelandet måste nå 
styckningslokalen före transportens ankomst. Före transporten ska slakteriet förvissa sig 
om att styckningslokalen är godkänd enligt 8 §. 
 
TSE-riskmaterialet ska färgas på slakteriet enligt Eviras anvisningar innan materialet 
sänds vidare till en bearbetningsanläggning.  
 
 

10 § 
Slakteriets bokföring över egenkontrollen av TSE-riskmaterial 

 
Utöver vad som föreskrivs i livsmedelslagen och författningarna utfärdade med stöd av 
den, ska det av slakteriets bokföring över egenkontrollen framgå datumet för transporten 
till styckningslokalen, mottagarens namn och kontaktuppgifter, antalet skallar, antalet 
slaktkroppar per djurart och vilka kroppsdelar slakteriet sänt till styckningslokalen.  
 
Vid transport av TSE-riskmaterial till en bearbetningsanläggning enligt biproduktförord-
ningen ska det av bokföringen framgå datumet för transporten, typ och mängd av TSE-
riskmaterialet och mottagarens namn. Slakteriet ska förvara den information som det får 
av anläggningen som vidarebearbetar TSE-riskmaterialet, om mängden TSE-riskmaterial 
som slakteriet sänt till anläggningen och som vägts på anläggningen.  
 
 

11 § 
Styckningslokalens bokföring över egenkontrollen av TSE-material 

 
 
Utöver vad som föreskrivs i livsmedelslagen och författningarna utfärdade med stöd av 
den, ska det av styckningslokalens bokföring över egenkontrollen framgå datumet för mot-
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tagandet av TSE-materialet, avsändarens namn och kontaktuppgifter, antalet skallar, anta-
let slaktkroppar per djurart och vilka kroppsdelar lokalen mottagit.  
 
Vid transport av TSE-riskmaterial till en bearbetningsanläggning enligt biproduktförord-
ningen ska det av bokföringen framgå datumet för transporten, typ och mängd av TSE-
riskmaterialet och mottagarens namn. Styckningslokalen ska förvara den information som 
den får av anläggningen som vidarebearbetar TSE-riskmaterialet, om mängden TSE-
riskmaterial som lokalen sänt till anläggningen och som vägts på anläggningen.  
 
 

4 kap 
Ikraftträdande 

 
12 § 

Bestämmelser om ikraftträdande 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009. 
 
Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbe-
siktning i fråga om nötkreatur, får och getter som undersöks för upptäckande av TSE-
sjukdomar (10/VLA/2004) samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om avlägs-
nande av TSE-riskmaterial på slakteriet, på slaktplatsen och i styckningsanläggningen 
(3/VLA/2002) jämte senare ändringar. De slakterier och styckningslokaler som är godkän-
da för avlägsnande av TSE-riskmaterial enligt dessa förordningar som upphävs, betraktas 
som godkända med stöd av denna förordning utan separat godkännande.  
 
 
Helsingfors den 13 maj 2009  
 
 
 
 
 Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila 
 
 
 
 
 Veterinäröverinspektör  Marjut Hämäläinen 
 
 
 
 
 
 
 


