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ÄNDRING AV JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM BEKÄMPNING 
AV TSE HOS FÅR OCH GETTER MED HÄNSYN TILL RESTRIKTIONER SOM GÄLLER ATY-
PISK SKRAPIE, PROMEMORIA 

Ändringen som föreslås och motivering 

Avsikten med förordningen är att ändra 10 § 3 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förord-
ning om bekämpning av TSE hos får och getter (763/2016) så, att i samband med atypisk skra-
pie kan regionförvaltningsverket bevilja dispens för förflyttning av får och getter också till en 
djurhållningsplats med ett annat lägenhetssignum. I sådana fall ska restriktionerna som gäller 
förflyttning av får och getter och bestämmelserna om testning av djur också gälla den djurhåll-
ningsplats som utgör djurens destination.  

Paragrafen innehåller bestämmelser om åtgärder när atypisk skrapie har konstaterats på en djur-
hållningsplats. I kapitel B punkt 2.2.3 i bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning 
av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati finns bestämmelser om testning av djur 
i samband med atypisk skrapie på en djurhållningsplats. Alla får och getter som är över 18 må-
nader gamla och som dör, avlivas eller slaktas inom två år efter ett fall av atypisk skrapie har 
konstaterats ska testas med avseende på TSE. Samtidigt förbjuds förflyttning av får och getter 
till en annan djurhållningsplats för att undvika att testningskravet kringgås genom att flytta dju-
ren till en annan djurhållningsplats.   

Enligt paragrafens 3 mom. kan regionförvaltningsverket bevilja dispens för att föra får eller 
getter till en annan djurhållningsplats med samma lägenhetssignum. I sådana fall ska restrikt-
ionerna som gäller förflyttning av får och getter och bestämmelserna om testning av djur också 
gälla den djurhållningsplats som utgör djurens destination. Bestämmelsen är nationell och grun-
dar sig på ett förslag från tillsynsmyndigheterna för att underlätta övervakningen. Hittills har 
bestämmelsen inte lett till betydande inkomstförluster eftersom djurhållningsplatser som har ett 
annat lägenhetssignum i allmänhet inte har varit intresserade att ta emot får och getter från en 
djurhållningsplats där man har påvisat atypisk skrapie. 

I maj 2018 påvisades atypisk skrapie på en djurhållningsplats i vars verksamhet ingår som ett 
centralt element att flytta djur till en annan djurhållningsplats med ett annat lägenhetssignum. 
Flyttningsförbudet leder till betydande inkomstförluster för denna djurhållningsplats. Tillsyns-
myndigheterna har föreslagit ett utvidgande av dispensmöjligheten så att får och getter också 
kan flyttas till en djurhållningsplats med ett annat lägenhetssignum. Utvidgandet skulle göra det 
möjligt för djurhållningsplatsen att fortsätta sin verksamhet. Tillsynsmyndigheterna anser inte 
att utvidgandet av dispensmöjligheten försvårar övervakningen i märkbar grad eftersom man 
antar att djurhållningsplatser med ett annat lägenhetssignum bara i enstaka fall och efter att ha 
övervägt saken noggrant kommer att vara villiga att ta emot djur från en djurhållningsplats med 
atypisk skrapie. 
 
 

 


