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Jord- och skogsbruksministeriets förordning 

om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i 
kategorierna b och c 

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut 

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b och 
c (327/2021) 2 § 1 mom. 2 punkten, 24 § 1 mom. och 41 § 2 mom. samt 
fogas till  42 § i förordningen ett nytt 5 mom. som följer: 

2 § 

Definitioner 

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

2) kontrolldjur djur som är av sådan art och ålder som är lämpliga för att upptäcka sjukdomen i fråga och
som efter det att åtgärder för att utrota en djursjukdom har genomförts placeras i en tömd anläggning innan
den egentliga djurproduktionen börjar och som man undersöker för att säkerställa att sjukdomen inte längre
förekommer i anläggningen.

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

24 § 

Åtgärder vid formell misstanke om rabies 

Om en formell misstanke om rabies riktas mot ett hållet djur, ska ett beslut enligt artikel 74 i EU:s 
djurhälsoförordning, artikel 35 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 och 25 § 1 mom. i 
lagen om djursjukdomar fattas, genom vilket det bestäms att det djur som misstanken gäller ska isoleras, dess 
hälsotillstånd övervakas och att djuret på nytt ska undersökas med avseende på symtom på rabies innan 
isoleringen avslutas. Isoleringen ska pågå i minst två veckor om djuret har symtom som tyder på rabies och i 
minst tre månader om djuret inte har symtom som tyder på rabies. Noggrannare bestämmelser om 
isoleringen ska meddelas i beslutet. Genom beslutet ska det dessutom förbjudas att djurets mjölk används 
som livsmedel eller foder för djur i anläggningen samt att mjölken förs bort från anläggningen. Om djurets 
symtom är sådana att djuret inte riskfritt kan isoleras eller om aktören eller sällskapsdjurshållaren inte har 
lämpliga lokaler för att isolera djuret eller om rabies konstateras hos ett djur som eventuellt har smittat det 
djur som misstanken gäller, ska det med stöd av 25 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar bestämmas att djuret 
i stället för att isoleras ska avlivas och undersökas på det sätt som anges i 23 § 2 mom. 

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

41 § 

Beslut om förhindrande av spridning av sjukdom hos vattenlevande djur 

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

Dispens enligt 25 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar kan beviljas in enlighet med bestämmelserna i kapitel 
3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689. 

42 § 



Beslut om utrotande av sjukdom hos vattenlevande djur i en anläggning 

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

Om Livsmedelsverket bedömer att risken för att sjukdomen ska återkomma trots utrotningsåtgärder är stor, 
kan Livsmedelsverket i sitt beslut ställa som villkor för att nya djur ska tas in i anläggningen efter att de 
åtgärder som föreskrivs i 1–3 mom. har slutförts att de nya djuren som tas in på anläggningen är 
kontrollfiskar, som placeras så att de täcker olika delar av anläggningen och undersöks för 
vattendjurssjukdomen i fråga tidigast 21 dagar efter djurens ankomst. 

Denna förordning träder i kraft den  2023. 

Helsingfors den  

Jord- och skogsbruksminister   

Konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin 



 


