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Jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om bekämpning av mul- och klövsjuka 

 
 

 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lag om djur-
sjukdomar (441/2013) och 9 § 3 mom. i lagen om medicinsk behandling av djur 
(387/2014): 

 
1 § 

Tillämpningsområde 
 
Denna förordning tillämpas på bekämpning av mul- och klövsjuka.  
 

2 § 
Definitioner 

 
I denna förordning avses med 

1) klövdjur nötkreatur, får, getter, svin, älgar, renar, rådjur, vitsvanshjortar, kameler, la-
mor, alpackor och andra djur som hör till underordningarna Ruminantia, Suina och 
Tylopoda i ordningen Artiodactyla, 

2) inkubationstid den tidsperiod som börjar när smittan når djurhållningsplatsen och slu-
tar när symtom observeras, i fråga om djurhållningsplatser för nötkreatur och svin 
dock högst 14 och i fråga djurhållningsplatser för får, getter och andra klövdjur högst 
21 dygn innan symtom observerats,  
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3) kött färskt kött, organ, malet kött, köttberedningar och mekaniskt urbenat kött samt 
sådana köttprodukter som inte har genomgått en sådan behandling som avses i 
punkterna a―g eller i i tabellen i punkt 1 i bilaga III till rådets direktiv 2002/99/EG om 
fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel 
av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (rådets 
direktiv 2002/99/EG), och 

4) kontrolldjur djur som man efter åtgärder för att utrota djursjukdomen placerar på en 
tömd djurhållningsplats innan den egentliga djurproduktionen inleds, och på vilka 
man följer antikroppsnivån för att säkerställa att sjukdomen inte längre förekommer 
på djurhållningsplatsen. 

 
3 § 

Undersökning som ska utföras vid misstanke om djursjukdom 
 

I samband med ett sådant besök på djurhållningsplatsen som avses i 20 § i lagen om djur-
sjukdomar ska tillsynsmyndigheten kontrollera de märkningar av och förteckningar över 
djur som avses i 19 och 21 § i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010). 
 

4 § 
Beslut för att förhindra spridning av sjukdomen 

 
Vid en formell misstanke om mul- och klövsjuka ska ett beslut enligt 23 § 1 mom. i lagen om 
djursjukdomar fattas, enligt vilket 

1) en gruppvis förteckning över djuren på djurhållningsplatsen samt över de djur som 
redan antas ha dött i mul- och klövsjuka ska göras, samt förteckningen kompletteras 
med uppgifter om klövdjurens födelse, död och misstänkta smitta, 

2) en gruppvis förteckning över hur mycket mjölk, mjölkprodukter, kött, kroppar, skinn, 
hudar, ull, könsceller, embryon, gödsel, foder och strö det förvaras i djurhållningsplat-
sens lager ska göras, 

3) intagning av djur till djurhållningsplatsen och bortförande av dem förbjuds, 
4) klövdjur ska hållas i djurstallar eller i andra sådana ställen på djurhållningsplatsen där 

de kan isoleras, 
5) bortförande av mjölk, kött, andra produkter av klövdjur, foder och andra sådana äm-

nen eller redskap som kan sprida mul- och klövsjuka från djurhållningsplatsen för-
bjuds, 

6) förflyttning av personer och fordon från djurhållningsplatsen till en annan djurhåll-
ningsplats för klövdjur förbjuds, och 

7) tillbörlig rengöring och desinfektion av personlig utrustning och fordon i anslutning till 
in- och utgångarna till djurstallarna och djurhållningsplatsen ska ombesörjas. 

 
5 § 

Dispens från beslut 
 
Med stöd av 23 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar får dispens ges från 

1) förbudet i 4 § 3 punkten, för att ta in andra djur än klövdjur till djurhållningsplatsen 
eller för att föra bort sådana därifrån, 

2) förbudet i 4 § 5 punkten, för att föra mjölk till närmaste möjliga anläggning för be-
handling i enlighet med bilaga IX till rådets direktiv 2003/85/EG om gemenskapsåt-
gärder för bekämpning av mul- och klövsjuka, om upphävande av direktiv 
85/511/EEG och besluten 89/531/EEG och 91/665/EEG samt om ändring av direktiv 
92/46/EEG (mul- och klövsjukedirektivet), om det inte är möjligt att förvara mjölken 
på djurhållningsplatsen, och 
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3) det förbud som avses i 4 § 6 punkten.  
 

6 § 
Åtgärder på djurhållningsplatser från eller till vilka sjukdomen kan ha spridits 

 
I en utredning eller undersökning som avses i 22 § i lagen om djursjukdomar ska det bedö-
mas om de fakta som kommit fram utgör en tillräcklig grund för en formell misstanke om 
djursjukdom på en sådan spårad djurhållningsplats från eller till vilken sjukdomen kan ha 
spridits. Vid en formell misstanke om djursjukdom tillämpas bestämmelserna i 4 och 5 §. 
Med stöd av 23 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar kan dock dispens från förbudet i 4 § 3 
punkten tillåtas för transport av klövdjur för slakt av djurskyddsskäl förutsatt att inga kliniska 
symtom på sjukdomen har konstaterats hos djuren på djurhållningsplatsen. 
 

7 § 
Avlivning av djur på basis av formell misstanke om djursjukdom 

 
Om sannolikheten för smitta på djurhållningsplatsen är stor, kan det bestämmas att klövdju-
ren på djurhållningsplatsen ska avlivas med stöd av 26 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar 
på basis av en formell misstanke om djursjukdom. Ett förordnande ska ges om provtagning 
för epidemiologiska undersökningar på de djur som ska avlivas. 
 

8 § 
Beslut för att förhindra spridning av sjukdomen samt dispens från det 

 
När mul- och klövsjuka har konstaterats ska ett beslut enligt 23 § i lagen om djursjukdomar 
fattas utan dröjsmål, om ett sådant beslut inte redan har fattats på basis av en formell miss-
tanke om djursjukdom. På beslutet och dispens från det tillämpas bestämmelserna i 4 och 
5 §.  
 
Om det misstänks att mul- och klövsjuka förekommer i ett djur som finns i ett transportfordon, 
ska sådana behövliga åtgärder som avses i 73 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar vidtas. 
 

9 § 
Beslut om utrotande av mul- och klövsjuka på en djurhållningsplats 

 
Efter det att mul- och klövsjuka har konstaterats ska det med stöd av 26 § i lagen om djur-
sjukdomar ges ett förordnande om att alla klövdjur på djurhållningsplatsen ska avlivas på 
djurhållningsplatsen utan dröjsmål, om det inte redan med stöd av 7 § har bestämts att de 
ska avlivas. Ett förordnande ska ges om provtagning för epidemiologiska undersökningar 
på de djur som ska avlivas. 
 
Det kan förordnas att också sådana andra djur på djurhållningsplatsen som inte är klövdjur 
och som har varit i nära kontakt med djur som misstänks eller konstateras ha insjuknat ska 
avlivas. Ett förordnande om avlivning av sådana djur som kan isoleras och rengöras och 
desinficeras effektivt samt identifieras individuellt kan dock inte ges. Bestämmelser om av-
livning av djur finns i kapitel IV i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid 
tidpunkten för avlivning. 

 
Med stöd av 26 § i lagen om djursjukdomar ska det förordnas att kadavren av de avlivade 
djuren och av de djur som självdött på djurhållningsplatsen, omedelbart efter det att djuren 
dött, ska bortskaffas på ett sätt som inte medför risk för spridning av sjukdomen. Ett förord-
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nande ska ges om att kött, mjölk och ull från klövdjur samt alla andra produkter och bipro-
dukter, allt foder, alla ämnen och allt avfall som finns på djurhållningsplatsen och som san-
nolikt har kontaminerats med mul- och klövsjuka ska bortskaffas eller behandlas så att de 
mul- och klövsjukevirus som de innehåller förstörs. 
 
Ett förordnande ska ges om att de byggnader där djuren har hållits, byggnadernas omgiv-
ning, de fordon som använts för transport av kadavren, de arbetsredskap som använts vid 
djurskötseln och all annan materiel och utrustning som sannolikt har blivit kontaminerad ska 
rengöras eller desinficeras i enlighet med bilaga IV till mul- och klövsjukedirektivet efter det 
att alla djur på djurhållningsplatsen som det bestämts att ska avlivas har avlivats och kadav-
ren bortskaffats eller transporterats bort. Om det inte är möjligt att desinficera redskapen 
och anordningarna ska det ges ett förordnande om bortskaffande av dem. Även övriga bygg-
nader samt betesområden och utehägn ska förordnas att bli desinficerade vid behov, om 
det kan bedömas att de har kontaminerats med mul- och klövsjukevirus. Om det av särskilda 
skäl inte är möjligt att desinficera byggnader, betesområden och utehägn i tillräcklig omfatt-
ning, ska användningsförbud meddelas för dem för minst ett års tid.  
 
Den tillsynsmyndighet som verkställer beslutet ska föra en detaljerad förteckning över egen-
dom som har bortskaffats och över desinfektionsåtgärder. 
 

10 §  
Intagning av nya djur till djurhållningsplatsen efter åtgärder för utrotande av sjukdomen 

 
Genom ett i 26 § i lagen om djursjukdomar avsett beslut ska som ett villkor för intagning av 
nya klövdjur ställas, att de klövdjur som tas in på djurhållningsplatsen under tiden mellan det 
att åtgärder för att utrota sjukdomen slutförts och det att ett beslut enligt 23 § i lagen om 
djursjukdomar har upphävts  

1) tas in från områden som inte omfattas av förbud eller begräsningar för att förhindra 
spridning av mul- och klövsjuka, 

2) kommer från och tas in från en djurhållningsplats som ligger mitt i ett sådant område 
med 10 kilometers radie som inte har haft något utbrott av mul- och klövsjuka i minst 
30 dagar, eller att djuren före intagningen har undersökts med tanke på mul- och 
klövsjuka och resultatet har varit negativt, och  

3) placeras så att det finns djur i alla djurstallar i varje produktionsenhet på djurhåll-
ningsplatsen. 

 
Med stöd av 26 § i lagen om djursjukdomar ska det dessutom förordnas om kliniska under-
sökningar av de nya klövdjur som tas sin på djurhållningsplatsen under den tid som avses i 
1 mom., var tredje dag under de 14 dygn som följer på intagningen och därefter en gång i 
veckan till dess att det förflutit 28 dygn från intagningen. Dessutom ska det förordnas om 
kliniska undersökningar av alla klövdjur på djurhållningsplatsen, och om prover med tanke 
på mul- och klövsjuka på alla djur när det förflutit minst 28 dygn från det att det senast togs 
in djur till djurhållningsplatsen.  
 
Dessutom kan det bestämmas att kontrolldjur ska tas in till djurhållningsplatsen innan andra 
klövdjur tas in, och bestämmas om undersökningar av kontrolldjuren. Då behöver klövdjur 
med undantag från 1 mom. 3 punkten inte längre placeras i sådana djurstallar på djurhåll-
ningsplatsen där kontrolldjur har hållits.  
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11 § 
Behandling och bortskaffande av produkter som spårats till djurhållningsplatsen 

 
Med stöd av 29 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar ska det förordnas att sådant kött och 
sådan mjölk av klövdjur samt sådana mjölkprodukter, könsceller, embryon och biprodukter 
av klövdjur som under inkubationstiden eller under tiden mellan det att symtom observera-
des och ett beslut enligt 4 § delgavs, har kommit från en djurhållningsplats där det förekom-
mer mul- och klövsjuka och som man kunnat spåra i enlighet med 29 § 1 mom. i lagen om 
djursjukdomar, ska bortskaffas eller behandlas så att eventuell risk för smittspridning som 
är förknippad med dem undanröjs. Ett förordnande om bortskaffande av könsceller och em-
bryon av klövdjur ska dock alltid ges. Produkterna ska bortskaffas i enlighet med Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för anima-
liska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska 
biprodukter).  
 

12 § 
Giltighetstiden för beslut som fattas i syfte att förhindra spridning av sjukdomen  

 
Ett beslut som avses i 23 § i lagen om djursjukdomar kan upphävas delvis när det har gått 
21 dygn från det att åtgärderna för bortskaffande av djuren och djurprodukterna och andra 
ämnen och varor samt rengörings- och desinfektionsåtgärderna i samband med dem har 
slutförts. Beslutet ska förbli i kraft till den del som förbjuder förflyttning av klövdjur från djur-
hållningsplatsen.  
 
Ett beslut som förblivit delvis i kraft kan upphävas helt efter det att 

1) de undersökningar som avses i 10 § 3 mom. utförts och resultaten varit negativa och 
det inte finns någon annan grundad anledning att misstänka att mul- och klövsjuka 
förekommer på djurhållningsplatsen, eller 

2) djurhållningsplatsen har varit tom på klövdjur i sex månader från det att förbudet att 
ta in nya klövdjur upphörde att vara giltigt. 

 
Om ett beslut som avses i 23 § i lagen om djursjukdomar riktar sig till en djurhållningsplats 
där sjukdomen inte har konstaterats förekomma men som har varit i kontakt med en sådan 
djurhållningsplats där sjukdomen har konstaterats förekomma, kan beslutet upphävas när 
de undersökningar som avses i 22 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar har utförts. Dessutom 
krävs det att undersökningsresultaten varit negativa och att inget djur visar symtom som 
tyder på mul- och klövsjuka. Beslutet kan dock inte upphävas under en eventuell pågående 
inkubationstid.  
 

13 § 
Djurhållningsplatser som består av separata produktionsenheter 

 
Om en djurhållningsplats består av två eller flera produktionsenheter kan Livsmedelsverket 
med avvikelse från 9 § besluta att djuren i sådana produktionsenheter där mul- och klövsjuka 
inte förekommer inte ska avlivas. Då tillämpas inte heller i övrigt bestämmelserna i 9―11 § 
i fråga om produktionsenheterna. Mjölk som levereras från djurhållningsplatsen ska dock, 
beroende på användningsändamålet, genomgå någon av behandlingarna enligt del A eller 
B i bilaga IX till mul- och klövsjukedirektivet. 
 
Tillämpning av 1 mom. förutsätter att enheterna före förekomsten av sjukdomen på djurhåll-
ningsplatsen har uppfyllt och fortfarande uppfyller följande krav: 
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1) enheterna är funktionsmässigt och strukturellt helt fristående från enheter med smit-
tade djur och belägna på tillräckligt avstånd från dem, 

2) de klövdjur som hålls i enheterna sköts av annan personal och med andra redskap 
och anordningar än de klövdjur som hålls i produktionsenheter där det förekommer 
smitta, 

3) personer som har tillträde till djurstallarna använder skyddsklädsel och skyddsskodon 
som inte används utanför djurstallarna, och 

4) in- och utgångarna till djurstallarna har ordnats så att fotspåren från de skodon som 
används inne i djurstallarna och de skodon som används utanför stallarna inte möts, 
och att det vid in- och utgångarna finns möjlighet att desinficera skodon i desinfice-
ringsbassänger och möjlighet att tvätta och desinficera händerna. 

 
14 § 

Mul- och klövsjuka i djurparker, vilddjursparker eller på andra särskilda ställen 
 

Med avvikelse från 9 § kan Livsmedelsverket besluta att djuren på en djurhållningsplats eller 
en del av dem inte ska avlivas om det att djuren hålls vid liv inte medför risk för spridning av 
mul- och klövsjuka utanför djurhållningsplatsen och om djurhållningsplatsen är   

1) en djurpark, 
2) en vilddjurspark, 
3) ett laboratorium, 
4) en försöksdjursanläggning, 
5) en byggnad eller ett inhägnat område där klövdjur hålls för vetenskaplig forskning 

eller för bevarande av utrotningshotade eller sällsynta arter eller raser, eller 
6) ett område där djur hålls för jakt eller för något annat motsvarande ändamål och där 

det i praktiken är omöjligt att bortskaffa alla klövdjur. 
 
Livsmedelsverket ska utan dröjsmål underrätta jord- och skogsbruksministeriet om tillämp-
ning av 1 mom. 

 
15 § 

Åtgärder på särskilda ställen som avses i 14 § 
 
I de situationer som nämns i 14 § ska bestämmelserna i 9 och 11 § dock iakttas i tillämpliga 
delar. Med stöd av 26 § i lagen om djursjukdomar ska det också förordnas om prover på 
klövdjur för att det ska vara möjligt att säkerställa att det inte föreligger risk för spridning av 
smittan utanför djurhållningsplatsen.  
 
Om klövdjuren på djurhållningsplatsen eller en del av dem inte avlivas, iakttas i fråga om 
giltighetstiden för ett beslut enligt 23 § i lagen om djursjukdomar bestämmelserna i 24 § 1 
mom. i den lagen. I beslut angående förbud, begränsningar och åtgärder som gäller män-
niskors och fordons rätt att komma till och avlägsna sig från djurhållningsplatsen kan även 
göras behövliga ändringar med hänsyn till djurhållningsplatsens verksamhet och sprid-
ningsrisken. Förordnanden kan också ges om rengörings- och desinfektionsåtgärder som 
förbättrar smittskyddet på djurhållningsplatsen. 
 

16 § 
Mul- och klövsjuka på slakterier och vid gränskontrollstationer 

 
Bestämmelserna i 9 och 11 § ska tillämpas på avlivning av djur på grund av förekomst av 
mul- och klövsjuka på slakterier eller vid gränskontrollstationer samt på bortskaffande av 
kadaver, produkter, biprodukter, ämnen och avfall samt på rengöring och desinficering av 
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djurhållningsplatsen. Ett beslut som avses i 23 § i lagen om djursjukdomar och som gäller 
ett slakteri eller en gränskontrollstation ska med avvikelse från 12 § upphävas när det har 
gått 24 timmar från det att desinfektionsåtgärderna har slutförts vid denna djurhållningsplats.  

 
17 § 

Tillfällig bekämpningszon vid formell misstanke om mul- och klövsjuka 

 

På basis av en formell misstanke om djursjukdom kan det med stöd av 33 § i lagen om 
djursjukdomar inrättas en restriktionszon (tillfällig bekämpningszon) på det område som om-
gärdar den plats där sjukdomen misstänks förekomma, om det på området hålls rikligt med 
djur som tillhör mottagliga arter, om djur som tillhör mottagliga arter och djur som varit i 
kontakt med dem förflyttas mycket, om anmälan om misstanke om djursjukdom dröjt eller 
om uppgifterna om mul- och klövsjukevirusets eventuella ursprung och överföring är otill-
räckliga med tanke på en effektiv bekämpning av sjukdomen. 
 
Med stöd av 34 § i lagen om djursjukdomar ska tillsynsmyndigheterna åläggas att på djur-
hållningsplatser inom den tillfälliga bekämpningszonen göra behövliga inspektioner för att 
utreda förekomsten av sjukdomen och ta de prover som behövs. Ett förordnande ska också 
ges om att på djurhållningsplatserna ska iakttas de förbud och begränsningar och vidtas de 
åtgärder som anges i 4 §. Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan dispens enligt 5 
§ ges från förbuden, begränsningarna och åtgärderna. 
 
Den tillfälliga bekämpningszonen ska avvecklas när misstanken om djursjukdom har uteslu-
tits, sjukdomen har konstaterats eller när bekämpningen av sjukdomen har fåtts under kon-
troll. 
 
I 45 § i lagen om djursjukdomar finns det bestämmelser om meddelande av ett tillfälligt 
transportförbud som gäller i hela landet och som är nödvändigt för att utreda sjukdomsläget.  

 
18 § 

Inrättande av en restriktionszon när mul- och klövsjuka har konstaterats 
 
När mul- och klövsjuka har konstaterats, ska det med stöd av 33 § i lagen om djursjukdomar 
på det område som omgärdar den plats där sjukdomen förekommer inrättas en restriktions-
zon som indelas i en skyddszon och en övervakningszon. Skyddszonens gräns ska ligga på 
minst tre kilometers och övervakningszonens gräns på minst tio kilometers avstånd från den 
plats där sjukdomen förekommer så att skyddszonen ingår i övervakningszonen och så att 
även de faktorer som avses i 33 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar beaktas när gränserna 
bestäms.  
 
En restriktionszon behöver dock inte inrättas om mul- och klövsjuka har konstaterats på ett 
slakteri, vid en gränskontrollstation eller i ett transportmedel och om Livsmedelsverket be-
dömer att möjligheterna att genomföra åtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka inte 
äventyras av att en zon inte inrättas. 
 
Med avvikelse från 17 § kan en tillfällig bekämpningszon av särskilda skäl inrättas även på 
grund av konstaterad mul- och klövsjuka eller en sådan zon som inrättats med stöd av 17 § 
förbli i kraft efter det att sjukdomen har konstaterats, om uppgifterna om mul- och klövsjuke-
virusets eventuella ursprung och överföring vid den tidpunkt då sjukdomen konstateras är 
otillräckliga med tanke på en effektiv sjukdomsbekämpning. Förbuden, begränsningarna 
och åtgärderna på den tillfälliga bekämpningszonen får dock inte stå i strid med de förbud 
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och begränsningar som ska iakttas samt de åtgärder som ska vidtas inom skydds- och över-
vakningszonen.  

 
19 § 

Spårning av djur och produkter från restriktionszoner 
 
Regionförvaltningsverket ska sträva efter att spåra sådana djur som transporterats från djur-
hållningsplatser inom skydds- och övervakningszonen till områden utanför zonen under de 
21 dygn som föregick den tidpunkt då smittan beräknas ha nått zonen, samt under tiden från 
den tidpunkt då smittan nådde zonen till det att zonen inrättades. Uppgifter om dessa djur 
och deras destination ska utan dröjsmål lämnas till Livsmedelsverket.  
 
Regionförvaltningsverket ska även sträva efter att spåra kött samt mjölk och mjölkprodukter 
som fåtts av klövdjur som hållits på djurhållningsplatser inom skyddszonen under tiden från 
den tidpunkt då smittan nådde zonen till dess att skyddszonen inrättades. Mjölk och mjölk-
produkter behöver dock inte spåras, om mjölken eller mjölkprodukterna har behandlats i 
enlighet med bilaga IX till mul- och klövsjukedirektivet.  
 

20 § 
Avveckling av restriktionszoner 

 
En skyddszon får avvecklas, när 

1) det har gått minst 15 dygn sedan den preliminära desinfektionen på de djurhållnings-
platser där sjukdomen har konstaterats förekomma, och 

2) de undersökningar som anges i punkt 2.3 i bilaga III till mul- och klövsjukedirektivet 
har utförts på djurhållningsplatserna inom skyddszonen och resultaten har varit ne-
gativa. 

 
Efter det att skyddszonen avvecklats förblir områdena inom den alltjämt inom övervaknings-
zonen. 
 
En övervakningszon får avvecklas, när 

1) det har gått minst 30 dygn sedan den preliminära desinfektionen på de djurhållnings-
platser där sjukdomen har konstaterats förekomma, och 

2) de undersökningar som anges i punkt 2.4 i bilaga III till mul- och klövsjukedirektivet 
har utförts på djurhållningsplatserna inom övervakningszonen och resultaten har varit 
negativa. 

 
21 § 

Avlivning av djur inom restriktionszoner 
 
På avlivning av djur inom skydds- och övervakningszonen tillämpas bestämmelserna i 39 § 
i lagen om djursjukdomar. 
 

22 § 
Inspektion av djurhållningsplatser inom skyddszoner 

 
Regionförvaltningsverket ska omedelbart göra upp en förteckning över alla djurhållnings-
platser för klövdjur som är belägna inom en skyddszon och över antalet djur som hålls på 
dem. Förteckningen ska hållas uppdaterad. 
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Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska kommunalveterinären eller reg-
ionförvaltningsverket åläggas att regelbundet inspektera de djurhållningsplatser som nämns 
i förteckningen. Det första inspektionsbesöket ska avläggas så fort som möjligt. I samband 
med besöket ska klövdjuren inspekteras och vid behov ska prover tas av dem med tanke 
på mul- och klövsjuka. Dessutom ska de märkningar av djur och de förteckningar över djur 
som avses i 19 och 21 § i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010) samt de 
förfaranden för sjukdomsskydd som avses i 7 § i lagen om djursjukdomar kontrolleras. 
 

23 § 
Åtgärder inom skyddszoner för att förhindra spridning av smitta 

 
Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska det bestämmas att 

1) aktörer som är ansvariga för sådana djurhållningsplatser för klövdjur som är belägna 
inom skyddszonen ska se till att de fordon som används av personer som besöker 
djurhållningsplatsen tvättas och desinficeras till behövliga delar när de lämnar djur-
hållningsplatsen, om de kan ha blivit kontaminerade i samband med besöket, 

2) personer som besöker sådana djurhållningsplatser för klövdjur som är belägna inom 
skyddszonen ska använda skyddskläder samt tvätta sig och rengöra och desinficera 
sin utrustning på tillbörligt sätt i anslutning till in- och utgångarna till djurstallarna eller 
djurhållningsplatsen, 

3) aktörer som är ansvariga för sådana djurhållningsplatser för klövdjur som är belägna 
inom skyddszonen ska föra en förteckning över de personer som besöker djurhåll-
ningsplatsen, med undantag av dem som besöker ett slakteri eller en gränskontroll-
station eller en sådan djurhållningsplats, t.ex. en djurpark eller en vilddjurspark, där 
de inte kommer i kontakt med klövdjuren eller de ställen där de vistas, och 

4) transportmedel som använts för att transportera klövdjur från en djurhållningsplats 
inom restriktionszonen samt de transportmedel som har använts för att transportera 
kött eller mjölk från klövdjur, andra produkter av klövdjur eller foder inom restriktions-
zonen och som kan vara kontaminerade med mul- och klövsjukevirus, ska så snart 
som möjligt efter lossningen tvättas och desinficeras i enlighet med bilaga IV till mul- 
och klövsjukedirektivet.  

 
24 § 

Personers rörlighet inom skyddszoner 
 

Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska personer som tillhandahåller 
jordbruksrådgivning eller annan därmed jämförbar rådgivning eller konsultering som ankny-
ter till djurhållningen förbjudas att besöka sådana djurhållningsplatser för klövdjur som är 
belägna inom skyddszonen.  
 
Dessutom kan på djurhållningsplatser för klövdjur inom skyddszonen förbjudas andra än 
nödvändiga besök av andra personer än de som avses i 1 mom. 

 
25 § 

Transport av klövdjur inom skyddszoner 
 

Bortförande av klövdjur från djurhållningsplatser inom skyddszoner och transport av dem 
inom skyddszoner ska förbjudas genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar.  
 
Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan det ges dispens för transport av klövdjur via 
skyddszonen på landsvägar eller järnvägar utan att uppehåll görs och utan att lasten lossas, 
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och för transport av klövdjur från djurhållningsplatser som ligger utanför skyddszonen till ett 
slakteri inom skyddszonen för omedelbar slakt. 
 
Dessutom kan det ges dispens för transport av klövdjur från en djurhållningsplats inom 
skyddszonen till ett slakteri inom skyddszonen för slakt av djurskyddsskäl eller, om det inte 
finns något slakteri inom skyddszonen, till ett annat slakteri som nämns i dispensbeslutet 
under förutsättning att kommunalveterinären har inspekterat alla klövdjur på djurhållnings-
platsen med tanke på mul- och klövsjuka och att resultatet har varit negativt. 
 

26 § 
Transport av andra djur inom skyddszoner 

 
Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska transport av hästdjur från en 
djurhållningsplats för klövdjur som ligger inom skyddszonen förbjudas. Därtill ska det be-
stämmas att när hästdjur levereras från skyddszonen till andra medlemsstater ska de åtföl-
jas av ett hälsointyg enligt förlagan i bilaga III till rådets direktiv 2009/156/EG om djurhälso-
villkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland.  
 
Om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen kan även andra villkor och 
begränsningar som avser transport av andra husdjur än klövdjur inom skyddszonen fast-
ställas genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar. 
 
Dispens från förbudet enligt 1 mom. kan ges med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar 
under förutsättning att dispensen inte medför fara för spridning av mul- och klövsjuka. 
 

27 § 
Utsläppande på marknaden av kött som härstammar från djurhållningsplatser 

eller anläggningar inom skyddszoner  
 
Utsläppande på marknaden av kött av klövdjur som kommer från en djurhållningsplats inom 
skyddszonen och som framställts i ett slakteri eller någon annan anläggning inom skydds-
zonen ska förbjudas genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar. 
 
Förbudet gäller dock inte kött som har erhållits minst 21 dagar före den tidpunkt då mul- och 
klövsjukan beräknas ha nått en djurhållningsplats inom skyddszonen och som från och med 
det har hållits fullständigt åtskilt från sådant kött som erhållits senare. 
 
Utsläppande på marknaden av kött av klövdjur från ett slakteri eller en annan anläggning 
inom skyddszonen ska även tillåtas under följande villkor:  

1) anläggningen står under konstant veterinärkontroll, 
2) i anläggningen behandlas endast kött som avses i 2 mom. och kött som kommer från 

djur som fötts upp och slaktats utanför zonen eller från djur som med stöd av dispens 
transporterats till zonen från områden utanför zonen för att slaktas, 

3) det kött som släpps ut på marknaden märks med ett märke enligt bilaga II till rådets 
direktiv 2002/99/EG,  

4) det kött som släpps ut på marknaden hålls åtskilt från sådant kött som inte får släppas 
ut på marknaden under hela framställningstiden samt lagrings- och transporttiden, 
och 

5) i det hälsointyg som åtföljer kött som släpps ut på marknaden finns ett omnämnande 
av att villkoren i 1―4 punkten uppfylls, om köttet sänds till andra medlemsstater i 
Europeiska unionen. 

 



 

 

11 

Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska det bestämmas att kött som inte 
får släppas ut på marknaden ska märkas med ett märke enligt bilaga II till rådets direktiv 
2002/99/EG och transporteras i slutna behållare till en anläggning som regionförvaltnings-
verket har godkänt för ändamålet för behandling enligt punkterna a–g eller i i tabellen i punkt 
1 i bilaga III till nämnda direktiv eller för att bortskaffas enligt förordningen om animaliska 
biprodukter. 
 
Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan det ges dispens från ett förbud som avses 
i 1 mom. under förutsättning att det gått mer än 30 dygn från det att skyddszonen inrättades 
och att kommissionen beviljat Finland allmän rätt att avvika från förbudet. 
 

28 § 
Överlåtande av mjölk och mjölkprodukter från djurhållningsplatser inom skyddszoner samt 

hantering av mjölkprov  
 
Överlåtande av mjölk och mjölkprodukter från en djurhållningsplats för klövdjur inom en 
skyddszon ska förbjudas genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar. Förbudet 
gäller dock inte mjölk och mjölkprodukter som 

1) har framställts minst 21 dagar före den tidpunkt då mul- och klövsjukan beräknas ha 
nått en djurhållningsplats inom skyddszonen och som från och med det har hållits 
fullständigt åtskilt från sådan mjölk och sådana mjölkprodukter som framställts se-
nare, eller 

2) transporteras till ett mejeri eller någon annan anläggning som ligger inom skyddszo-
nen för behandling eller bortskaffande i enlighet med förordningen om animaliska 
biprodukter. 

 
Dessutom ska hantering av prover av obehandlad mjölk som erhållits från sådana djurhåll-
ningsplatser som avses i 1 mom. genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar 
förbjudas i andra laboratorier än sådana som avses i 77 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar. 
 
Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan det ges dispens från förbudet enligt 1 mom. 
för transport av mjölk eller mjölkprodukter till ett mejeri eller någon annan anläggning som 
ligger utanför skyddszonen, förutsatt att det säkerställs att kraven i artikel 27.8 i mul- och 
klövsjukedirektivet uppfylls innan dispens ges eller att villkor ställs i dispensen. 

 
29 § 

Utsläppande på marknaden av mjölk och mjölkprodukter från skyddszoner eller från en an-
läggning som behandlar mjölk som kommer från skyddszoner 

 
Utsläppande på marknaden av mjölk och mjölkprodukter från klövdjur som erhållits från en 
djurhållningsplats som är belägen inom en skyddszon samt mjölk och mjölkprodukter som 
framställts i ett mejeri eller någon annan anläggning som ligger inom en skyddszon ska 
förbjudas genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar. På marknaden kan dock 
släppas ut  

1) mjölk och mjölkprodukter som uppfyller kraven i 28 § 1 mom. 1 punkten, 
2) mjölk och mjölkprodukter, som beroende på användningsändamålet har genomgått 

någon av de behandlingar som anges i del A eller B i bilaga IX till mul- och klövsju-
kedirektivet, och 

3) från ett mejeri eller någon annan anläggning inom skyddszonen mjölk och mjölkpro-
dukter som kommer från klövdjur som fötts upp på sådana djurhållningsplatser utan-
för skyddszonen som inte är förknippade med risk för spridning av mul- och klöv-
sjukevirus. 
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För utsläppande på marknaden av mjölk och mjölkprodukter från ett mejeri eller en annan 
anläggning inom skyddszonen ska det dessutom genom ett beslut som avses i 34 § i lagen 
om djursjukdomar krävas, att 

1) anläggningen står under konstant kontroll av tillsynsmyndigheten, 
2) mjölk eller mjölkprodukter som släpps ut på marknaden hålls åtskilda från sådan 

mjölk och sådana mjölkprodukter som inte får släppas ut på marknaden under hela 
produktionsprocessen samt under lagring och transport, och 

3) mjölk och mjölkprodukter som släpps ut på marknaden åtföljs av ett hälsointyg i vilket 
det nämns att villkoren i 1 mom. 1―3 punkten och i detta moment uppfylls, om mjöl-
ken eller mjölkprodukterna levereras till andra medlemsstater i Europeiska unionen. 

 
30 § 

Seminering samt insamling och utsläppande på marknaden av embryon och könsceller 
 
Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska i en skyddszon förbjudas semi-
nering av klövdjur och insamling av embryon och äggceller av klövdjur, med undantag av 
seminering av djur där man använder sperma som insamlats eller lagrats på samma djur-
hållningsplats. 
 
Dessutom ska utsläppande på marknaden av sperma samt äggceller och embryon som 
insamlats från klövdjur som kommer från skyddszonen förbjudas. Förbudet gäller dock inte 
sådan nedfryst sperma eller sådana nedfrysta äggceller och embryon, som insamlats och 
frusits ned minst 21 dygn före den tidpunkt då mul- och klövsjukan beräknas ha nått skydds-
zonen.  
 
I fråga om sådan sperma som omfattas av förbudet och som har insamlats och frusits ned 
vid en senare tidpunkt än den som nämns i 2 mom., ska aktören åläggas att utan dröjsmål 
se till att  

1) alla djur som finns på samma station för insamling av sperma som de donatordjur 
från vilka sperma insamlas har genomgått en klinisk undersökning, 

2) alla djur på den nämnda djurhållningsplatsen som är mottagliga för mul- och klöv-
sjuka har undersökts enligt ett provtagningsprotokoll som kan påvisa en prevalens 
på 5 % med minst 95 % konfidensgrad, och att resultaten har varit negativa, samt 

3) att de donatordjur från vilka sperma insamlas har genomgått ett serologiskt test för 
att påvisa antikroppar mot mul- och klövsjuka i ett prov som tagits tidigast 28 dygn 
efter insamlingen av sperma. 

 
Om resultaten av de undersökningar eller test som avses i 3 mom. är positiva, är aktören 
skyldig att bortskaffa sperman. 
 

31 § 
Transport och spridning av gödsel inom skyddszoner 

 
Transport av gödsel av klövdjur från djurhållningsplatser som ligger i en skyddszon och 
spridning av sådan gödsel på djurhållningsplatser som är belägna inom skyddszonen ska 
förbjudas genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar. 
 
Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan det i överensstämmelse med artikel 29.2 
och 29.3 i mul- och klövsjukedirektivet ges dispens från förbudet förutsatt att man med de 
villkor som ställs i dispensen säkerställer genomförandet av de åtgärder som avses i artikel 
29.4.  
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32 § 
Utsläppande på marknaden av andra produkter av klövdjur som hålls inom skyddszoner 

 
Utsläppande på marknaden av andra produkter av klövdjur som hålls inom en skyddszon 
än sådana som avses i 27―31 § ska förbjudas genom ett beslut enligt 34 § i lagen om 
djursjukdomar, med undantag av produkter som 

1) har erhållits minst 21 dagar före den tidpunkt då mul- och klövsjukan beräknas ha 
nått en djurhållningsplats inom skyddszonen och som därefter har hållits fullständigt 
åtskilda från produkter som erhållits senare, eller  

2) har behandlats i enlighet med del A i bilaga VII till mul- och klövsjukedirektivet.  
 
Dessutom ska det genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar bestämmas att 
produkter som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten ska åtföljas av ett hälsointyg i vilket det 
nämns att kraven uppfylls, om produkterna levereras till andra medlemsstater i Europeiska 
unionen. 
 

33 § 
Transport av hö, halm och foder inom skyddszoner 

 
Transport av hö, halm och foder från en djurhållningsplats för klövdjur som är belägen inom 
en skyddszon, eller från en anläggning vars råvaror kommer från en sådan djurhållnings-
plats, ska förbjudas genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar. Förbudet gäller 
dock inte hö, halm eller foder som 

1) har framställts minst 21 dagar före den tidpunkt då mul- och klövsjukan beräknas ha 
nått skyddszonen och som hela tiden hållits fullständigt åtskilt från hö, halm eller foder 
som framställts senare, 

2) transporteras för att bli bortskaffade, eller 
3) uppfyller kraven i punkt 1 i del B i bilaga VII till mul- och klövsjukedirektivet. 

 
Förbudet gäller inte heller överlåtande av hö, halm eller foder som uppfyller kraven i punkt 
1 i del B i bilaga VII till mul- och klövsjukedirektivet från en djurhållningsplats för klövdjur. 
 
Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan det beviljas dispens från förbudet i 1 mom. 
för leverans av hö, halm eller foder från en djurhållningsplats för klövdjur inom en skyddszon 
till en annan djurhållningsplats inom skyddszonen.  
 
Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska det dessutom bestämmas att det 
i ett hälsointyg som följer med hö, halm och foder ska nämnas att de i 1 eller 2 mom. avsedda 
förutsättningarna för transport uppfylls, om höet, halmen eller fodret levereras till andra med-
lemsstater i Europeiska unionen. 
 

34 § 
Inspektion av djurhållningsplatser inom övervakningszoner 

 
Regionförvaltningsverket ska omedelbart göra upp en förteckning över alla djurhållnings-
platser för klövdjur som är belägna inom en övervakningszon och över antalet djur som hålls 
på dem. Förteckningen ska hållas uppdaterad.. 
 
I fråga om inspektioner på djurhållningsplatserna tillämpas bestämmelserna i 22 § 2 mom.  
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35 § 
Åtgärder inom övervakningszoner för att förhindra spridning av smitta 

 
Vad som förskrivs i 23 § om sjukdomsskydd, förande av förteckning samt tvätt och desinfi-
cering av transportmedel ska även tillämpas på övervakningszoner. 
 

36 § 
Transport av klövdjur inom övervakningszoner 

 
Bortförande av klövdjur från djurhållningsplatser inom en övervakningszon och transport av 
dem inom övervakningszonen ska förbjudas genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djur-
sjukdomar med undantag för transport av klövdjur via övervakningszonen på landsvägar 
eller järnvägar utan att uppehåll görs och utan att lasten lossas, och för att transportera 
klövdjur från djurhållningsplatser som ligger utanför övervakningszonen till ett slakteri inom 
övervakningszonen för omedelbar slakt. 
 
Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan det dock ges dispens för transport av klöv-
djur från en djurhållningsplats inom en övervakningszon till en betesmark inom övervak-
ningszonen tidigast 15 dygn efter det senaste konstaterade fallet av mul- och klövsjuka i 
skyddszonen. Beviljande av dispens förutsätter att djuren inte på betesmarken kommer i 
kontakt med klövdjur från andra djurhållningsplatser och att kommunalveterinären har in-
spekterat klövdjuren på djurhållningsplatsen och tagit nödvändiga prover av dem och att det 
inte på basis av inspektionen eller provresultaten finns skäl att misstänka att mul- och klöv-
sjuka förekommer på djurhållningsplatsen.  
 
Dessutom kan det med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar ges dispens att transportera 
klövdjur för slakt till ett slakteri inom övervakningszonen, eller om det inte finns något slakteri 
inom zonen, till något annat slakteri som anges i dispensbeslutet. Beviljande av dispens 
förutsätter att kommunalveterinären har inspekterat bokföringen över djuren samt klövdjuren 
på djurhållningsplatsen, och utrett djurhållningsplatsens eventuella samband till smittkällan 
eller en djurhållningsplats där det förekommer smitta, samt att det på basis inspektionerna, 
utredningarna och proverna inte finns skäl att misstänka att mul- och klövsjuka förekommer 
på djurhållningsplatsen.  

 
37 § 

Transport av hästdjur inom övervakningszoner 
 
Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar kan det bestämmas att när hästdjur 
levereras från övervakningszonen till andra medlemsstater ska de åtföljas av ett hälsointyg 
enligt förlagan i bilaga III till rådets direktiv 2009/156/EG om djurhälsovillkor vid förflyttning 
och import av hästdjur från tredjeland. 
 
Om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen kan även andra villkor och 
begränsningar som avser transport av hästdjur inom övervakningszonen fastställas genom 
ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar. 
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38 § 
Utsläppande på marknaden av kött som härstammar från djurhållningsplatser 

eller anläggningar inom övervakningszoner  
 
Utsläppande på marknaden av kött av klövdjur som kommer från en djurhållningsplats inom 
en övervakningszon och kött av klövdjur som framställts i en anläggning inom övervaknings-
zonen ska förbjudas genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar. 
 
Förbudet gäller dock inte kött som har erhållits minst 21 dagar före den tidpunkt då mul- och 
klövsjukan beräknas ha nått en djurhållningsplats inom skyddszonen och som därefter har 
hållits fullständigt åtskilt från sådant kött som erhållits senare. 
 
Utsläppande på marknaden av kött av klövdjur från ett slakteri eller någon annan anläggning 
inom en övervakningszon samt utsläppande på marknaden av kött av klövdjur som kommer 
från en djurhållningsplats inom övervakningszonen från ett slakteri eller någon annan an-
läggning som ligger utanför övervakningszonen ska även tillåtas under följande villkor:  

1) anläggningen står under konstant veterinärkontroll, 
2) i anläggningen behandlas endast sådant kött som avses i 2 mom. samt kött som 

kommer från djur som fötts upp och slaktats utanför skydds- och övervakningszo-
nen, eller från djur som har transporterats för slakt i enlighet med kraven i 36 § 3 
mom. eller, om det är fråga om en anläggning som är belägen inom övervaknings-
zonen, kött från djur som transporterats för slakt till zonen från områden utanför 
skydds- och övervakningszonen, 

3) vid framställning av kött av klövdjur som kommer från övervakningszonen vidtas 
kompletterande åtgärder i enlighet med kraven i del B i bilaga VIII till mul- och 
klövsjukedirektivet, 

4) det kött som släpps ut på marknaden märks med ett märke enligt bilaga II till rå-
dets direktiv 2002/99/EG, 

5) det kött som släpps ut på marknaden hålls åtskilt från sådant kött som inte får 
släppas ut på marknaden under hela produktionsprocessen samt under lagring 
och transport, och 

6) i det hälsointyg som åtföljer kött som släpps ut på marknaden finns ett omnäm-
nande av att villkoren i 1―5 punkten uppfylls, om köttet sänds till andra medlems-
stater i Europeiska unionen. 

 
Genom ett beslut enligt 34 § i lagn om djursjukdomar ska det bestämmas att kött som inte 
får släppas ut på marknaden ska märkas med ett märke enligt bilaga II till rådets direktiv 
2002/99/EG och transporteras i slutna behållare till en anläggning som regionförvaltnings-
verket har godkänt för ändamålet för behandling enligt punkterna a―g eller i i tabellen i 
punkt 1 i bilaga III till nämnda direktiv eller för att bortskaffas enligt förordningen om anima-
liska biprodukter. 
 
Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan det ges dispens från ett förbud som avses 
i 1 mom. under förutsättning att det gått mer än 30 dygn från det att övervakningszonen 
inrättades och att kommissionen beviljat Finland allmän rätt att avvika från förbudet. 
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39 § 
Överlåtande av mjölk och mjölkprodukter från djurhållningsplatser inom övervakningszoner 

samt hantering av mjölkprov  
 
Överlåtande av mjölk och mjölkprodukter från en djurhållningsplats för klövdjur inom en 
skyddszon ska förbjudas genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar. Förbudet 
gäller dock inte mjölk och mjölkprodukter som 

1) har framställts minst 21 dagar före den tidpunkt då mul- och klövsjukan beräknas ha 
nått en djurhållningsplats inom skyddszonen och som därefter har hållits fullständigt 
åtskilda från sådan mjölk och sådana mjölkprodukter som framställts senare, eller 

2) transporteras till ett mejeri eller någon annan anläggning som ligger inom övervak-
ningszonen för behandling eller för bortskaffande i enlighet med förordningen om ani-
maliska biprodukter. 

 
Dessutom ska hantering av prover av obehandlad mjölk som erhållits från sådana djurhåll-
ningsplatser som avses i 1 mom. genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar 
förbjudas i andra laboratorier än sådana som avses i 77 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar. 
 
Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan det ges dispens från förbudet enligt 1 mom. 
för transport av mjölk eller mjölkprodukter till ett mejeri eller någon annan anläggning som 
ligger utanför skydds- och övervakningszonen, förutsatt att det säkerställs att kraven i artikel 
40.8 i mul- och klövsjukedirektivet uppfylls innan dispens ges eller att villkor ställs i dispen-
sen. Dessutom kan dispens ges från det förbud som avses i 2 mom. 

 
40 § 

Utsläppande på marknaden av mjölk och mjölkprodukter från övervakningszoner eller från 
en anläggning som behandlar mjölk som kommer från övervakningszoner 

 
Utsläppande på marknaden av mjölk och mjölkprodukter från klövdjur som erhållits från en 
djurhållningsplats som är belägen inom en övervakningszon samt mjölk och mjölkprodukter 
som framställts i ett mejeri eller någon annan anläggning som ligger inom en övervaknings-
zon ska förbjudas genom ett beslut enligt 34 § i lagen som djursjukdomar. På marknaden 
kan dock släppas ut  

1) mjölk och mjölkprodukter som uppfyller kraven i 39 § 1 mom. 1 punkten, 
2) mjölk och mjölkprodukter, som beroende på användningsändamålet har genomgått 

någon av de behandlingar som anges i del A eller B i bilaga IX till mul- och klövsju-
kedirektivet, och 

3) från ett mejeri eller en annan anläggning inom övervakningszonen mjölk och mjölk-
produkter som kommer från klövdjur som fötts upp på sådana djurhållningsplatser 
utanför övervakningszonen som inte är förknippade med risk för spridning av mul- 
och klövsjukevirus.  

 
För utsläppande på marknaden av mjölk och mjölkprodukter från ett mejeri eller en annan 
anläggning som ligger inom en övervakningszon ska det dessutom genom ett beslut som 
avses i 34 § i lagen om djursjukdomar krävas, att 

1) anläggningen står under konstant kontroll av tillsynsmyndigheten, 
2) mjölk eller mjölkprodukter som släpps ut på marknaden hålls åtskilda från sådan 

mjölk och sådana mjölkprodukter som inte får släppas ut på marknaden under hela 
produktionsprocessen samt under lagring och transport, och 

3) mjölk och mjölkprodukter som släpps ut på marknaden åtföljs av ett hälsointyg i vilket 
det nämns att villkoren i 1 mom. 1―3 punkten och i detta moment uppfylls, om mjöl-
ken eller mjölkprodukterna levereras till andra medlemsstater i Europeiska unionen. 
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41 § 
Seminering samt insamling och utsläppande på marknaden av embryon och könsceller 

 
På meddelande av sådana förbud och ålägganden som gäller seminering av klövdjur samt 
insamling och utsläppande på marknaden av embryon och könsceller från klövdjur och som 
ska iakttas inom övervakningszonen tillämpas vad som i 30 § bestäms om meddelande av 
motsvarande förbud och ålägganden som ska iakttas inom skyddszonen.  
 

42 § 
Transport och spridning av gödsel inom övervakningszoner 

 
Transport av gödsel av klövdjur från djurhållningsplatser som ligger i en övervakningszon 
och spridning av sådan gödsel på djurhållningsplatser som är belägna inom övervaknings-
zonen ska förbjudas genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar. 
 
Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan det i överensstämmelse med artikel 41.2 i 
mul- och klövsjukedirektivet ges dispens från förbudet.  
 

43 § 
Utsläppande på marknaden av andra produkter av klövdjur som hålls inom övervaknings-

zoner 
 

Utsläppande på marknaden av andra produkter av klövdjur som hålls inom en övervaknings-
zon än sådana som avses i 38―42 § ska förbjudas genom ett beslut enligt 34 § i lagen om 
djursjukdomar, med undantag av produkter som 

1) har erhållits minst 21 dagar före den tidpunkt då mul- och klövsjukan beräknas ha 
nått en djurhållningsplats inom skyddszonen och som därefter har hållits fullständigt 
åtskilda från produkter som erhållits senare, eller  

2) har behandlats i enlighet med del A i bilaga VII till mul- och klövsjukedirektivet.  
 
Dessutom ska det genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar krävas att sådana 
produkter som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten åtföljs av ett hälsointyg i vilket det nämns att 
kraven uppfylls, om produkterna levereras till andra medlemsstater i Europeiska unionen. 
 

44 § 
Transporter mellan skyddszoner och övervakningszoner  

 
Bestämmelserna i detta kapitel om förbjudande av transport inom övervakningszonen av 
klövdjur, andra djur, produkter av klövdjur och andra ämnen och föremål som eventuellt 
sprider mul- och klövsjuka, gäller inte sådana transporter från skyddszonen till övervak-
ningszonen eller via övervakningszonen annanstans eller från övervakningszonen eller via 
övervakningszonen till skyddszonen, som är tillåtna eller för vilka dispens fåtts i enlighet 
med bestämmelserna i 6 kap. 

 
45 § 

Misstanke om mul- och klövsjuka hos vilda djur 
 

Om mul- och klövsjuka misstänks förekomma hos vilda djur, ska regionförvaltningsverket 
vidta åtgärder enligt 30 § i lagen om djursjukdomar för att undersöka alla klövdjur som skju-
tits eller påträffats döda i naturen inom det område där sjukdomen misstänks förekomma.  
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46 § 
Restriktionszoner som inrättas på grund av konstaterad mul- och klövsjuka hos vilda djur 

 
Om mul- och klövsjuka har konstaterats hos vilda djur, ska en restriktionszon med stöd av 
33 § i lagen om djursjukdomar inrättas på det område som omgärdar den plats där sjukdo-
men förekommer. När gränserna för zonen bestäms ska de faktorer som anges i 33 § 2 
mom. i lagen om djursjukdomar beaktas, särskilt sjukdomens beräknade spridning samt po-
pulationen av vilda klövdjur på området och populationens rörlighet.  

 
Regionförvaltningsverket ska vidta åtgärder enligt 30 § i lagen om djursjukdomar för under-
sökning av alla klövdjur som skjutits eller påträffats döda i naturen inom restriktionszonen 
samt för bortskaffande av kadaver på ett sätt som inte medför risk för spridning av sjukdo-
men.  

 
47 § 

Förbud, villkor, restriktioner och åtgärder som gäller restriktionszoner 
 

Inom en restriktionszon ska i enlighet med 34 § i lagen om djursjukdomar 
1) kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket åläggas att besöka alla djurhåll-

ningsplatser för klövdjur inom zonen och att där utföra behövliga undersökningar med 
tanke på mul- och klövsjuka, 

2) de aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser för klövdjur åläggas att gruppvis 
förteckna djuren på djurhållningsplatsen samt de djur som redan sannolikt dött i mul- 
och klövsjuka samt att komplettera förteckningen med uppgifter om djurens födelse, 
död och misstänkta smitta, 

3) införande av djur till djurhållningsplatsen och bortförande därifrån förbjudas, 
4) de aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser för klövdjur åläggas att hålla klöv-

djuren i djurstallar eller på något annat ställe på djurhållningsplatsen, där djuren kan 
isoleras från vilda djur, 

5) förbjudas utsläppande på marknaden i andra medlemsstater i Europeiska unionen av 
klövdjur som kommer från zonen samt av könsceller och embryon av dem, 

6) de aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser för klövdjur åläggas att vidta åt-
gärder för att förhindra att vilda djur kommer i kontakt med klövdjur, deras foder eller 
redskap eller utrustning som används vid skötseln av djuren och som hålls på djur-
hållningsplatsen, 

7) förbjudas införande av kadaver av vilda klövdjur som skjutits eller självdött inom zo-
nen, av delar av dem samt av andra produkter av nämnda djur till en djurhållnings-
plats för klövdjur, 

8) de aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser för klövdjur åläggas att se till att 
personlig utrustning samt fordonen rengörs och desinficeras på tillbörligt sätt i anslut-
ning till in- och utgångarna till djurstallarna och djurhållningsplatsen,  

9) personer som har varit i kontakt med vilda klövdjur eller med kadaver av sådana djur 
åläggas att sörja för behövliga åtgärder för att tvätta sig samt för rengöring och des-
inficering av utrustning och redskap, samt 

10) vid behov förbjudas utfordring av vilda djur i zonen.  
 
Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan dispens ges från förbuden enligt 1 mom. 3 
och 4 punkten. 
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48 § 
Plan för utrotning av mul- och klövsjuka hos vilda djur 

 
När mul- och klövsjuka hos vilda djur har bekräftats ska Livsmedelsverket inom 90 dagar 
utarbeta en i del B i bilaga XVIII till mul- och klövsjukedirektivet avsedd skriftlig plan för 
utrotning av sjukdomen. 
 

49 § 
Vaccinering mot mul- och klövsjuka 

 
Användning av vaccin mot mul- och klövsjuka på djur är förbjudet i hela landet, om inte 
något annat föreskrivs om nödvaccineringar inom en restriktionszon med stöd av 40 § i 
lagen om djursjukdomar. 
 

50 § 
Regionalisering av sjukdomen 

 
I 35 och 36 § i lagen om djursjukdomar finns det bestämmelser om möjligheten att genom 
beslut av jord- och skogsbruksministeriet inrätta ett restriktionsområde för regionalisering av 
förekomsten av mul- och klövsjuka i Finland samt om meddelande av förbud, villkor, restrikt-
ioner och skyldigheter som ska iakttas i restriktionsområdet. 

 
51 § 

Beredskapsplaner 
 
En nationell beredskapsplan med tanke på mul- och klövsjuka ska utarbetas i enlighet med 
artikel 72 i och bilaga XVII till mul- och klövsjukedirektivet. 
 
I de beredskapsplaner som utarbetas av regionsförvaltningsverket och som gäller verkets 
verksamhetsområde ska reserveras de lokaler, den personal och alla de redskap och tillbe-
hör som behövs för att sjukdomen ska kunna utrotas snabbt och effektivt. I beredskapspla-
nen ska även antecknas de djurhållningsplatser för klövdjur som är betydelsefulla med tanke 
på avel av sådana kärnbesättningar som är nödvändiga för rasers överlevnad.  
 

52 § 
Diagnosticering av mul- och klövsjuka 

 
Vid diagnosticering ska användas de test och standarder som anges i bilaga XIII till mul- 
och klövsjukedirektivet. 
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53 § 
Ikraftträdande 

 
Denna förordning träder i kraft den     25  mars       2020. 
 
Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsme-
delsavdelnings beslut om bekämpning av mul- och klövsjuka (5/VLA/96) och jord- och 
skogsbruksministeriets förordning om verkställighet av gemenskapens lagstiftning gällande 
mul- och klövsjuka (7/VLA/04). 
 
 
Helsingfors den 4 mars 2020 
 
    
 
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä  
 
 
 
 
Konsultativ tjänsteman  Katri Levonen 
 

 

 


