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Upphäver
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om uppföljning, bokföring av
sjukdomsfrekvens och anmälan av sjukdomar som förekommer hos
slaktsvin (30/VLA/95)

Bemyndigande
Livsmedelslagen (23/2006) 43 § 4 mom.

Motsvarande EG-rättsakter
-

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om
om uppföljning av sjukdomsfrekvens hos svin

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 43 § 4 mom.
i livsmedelslagen (23/2006):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om uppföljningen av sjukdomar och förändringar, som
förekommer hos suggor och slaktsvin, i samband med köttbesiktning samt om bokföring,
anmälningar och åtgärder i anslutning till dem vid slakterier som avses i 6 § 23 punkten i
livsmedelslagen.

2 §
Uppföljning av förekomsten av sjukdomar

Besiktningsveterinären ska i samband med köttbesiktning särskilt för varje producent följa
med förekomsten av hjärtsäcksinflammation, lunghinneinflammation, lunginflammation,
skador förorsakade av spolmask, ledinflammation, bölder och svansbitning hos slaktsvin. I
fråga om suggor ska man följa med förekomsten av bogsår.

3 §
Slakteriföretagarens bokföring

Slakteriföretagaren ska föra bok över förekomsten av de sjukdomar eller förändringar som
nämns i 2 § och meddela uppgifterna till besiktningsveterinären.



2

4 §
Anmälan till producenten

Slakteriföretagaren ska lämna uppgifter om de sjukdomar eller förändringar som nämns i 2
§ till producenten i fråga enligt slaktparti i samband med rapporten om information från
livsmedelskedjan. Dessutom ska ett sammandrag sändas till producenten halvårsvis. Av
uppgifterna ska för varje sjukdom eller förändring framgå antalet svin hos vilka sjukdomen
eller förändringen har konstaterats samt dessa svins procentuella andel av slaktpartiet.

Utöver det som nämns ovan ska slakteriföretagaren halvårsvis till producenten sända
uppgifter om den genomsnittliga förekomsten av de sjukdomar och förändringar som
nämns i 2 § och som konstaterats i slakteriet.

Informationen kan ges i skriftlig eller elektronisk form t.ex. med hjälp av slakteriets eget
informationssystem.

5 §
Anmälan till regionförvaltningsverket

Om det inom ett halvt år bland de slaktsvin som producenten har sänt förekommer
ledinflammation, bölder eller svansbitning över två gånger mera än vad medeltalet för
slakteriet är, ska besiktningsveterinären anmäla det till regionförvaltningsverket för
djurhållningsplatsen i fråga. Besiktningsveterinären ska dock omedelbart anmäla icke
omskötta bogsår hos suggor och allvarlig svansbitning hos slaktsvin till
regionförvaltningsverket i fråga.

En anmälan som avses i 41 § 2 mom. i djurskyddslagen (247/1996) ska dessutom alltid
göras då besiktningsveterinären misstänker brott mot djurskyddsbestämmelserna.

6 §
Sammandrag av köttbesiktningen

Besiktningsveterinären ska anmäla de uppgifter om sjukdomsfrekvens som avses i 2 § i
månads- och årssammandragen över köttbesiktningen. Uppgifter om sjukdomsfrekvens
ska anmälas även om de inte inverkar på beslutet om köttbesiktning.

Helsingfors den 4 juli 2012

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör Anna-Maija Grönlund


