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Jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om bekämpning av enzootisk bovin leukos  

 
 
 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om 
djursjukdomar (441/2013): 

 
1 § 

 
Tillämpningsområde 

 
Denna förordning tillämpas på bekämpning av enzootisk bovin leukos, nedan leukos, hos 
nötkreatur.  

 
2 § 

 
Beslut för att förhindra spridning av sjukdomen 

 
Om leukos konstateras hos nötkreatur eller om en formell misstanke om djursjukdom 
föreligger, ska ett beslut enligt 23 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar fattas, genom vilket 

1) det förbjuds att från djurhållningsplatsen föra nötkreatur någon annanstans än direkt 
för slakt eller avlivning, 

2) det åläggs att på förhand anmäla till slakteriets tillsynsmyndighet om nötkreatur som 
skickas för slakt, 

3) det förbjuds att från djurhållningsplatsen föra bort sperma, äggceller och embryon 
från nötkreatur, samt 

4) det förbjuds att överlåta opastöriserad mjölk från nötkreatur från 
djurhållningsplatsen för att användas som foder för nötkreatur. 
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3 § 

 
Dispens från beslut 

 
Dispens enligt 23 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar kan avse vilket som helst förbud 
eller vilken som helst åtgärd enligt 2 § 1–4 punkten. 

 
Dispens kan dock inte ges för att föra bort nötkreatur från djurhållningsplatsen, om de inte 
transporteras direkt till en annan djurhållningsplats där det inte finns nötkreatur sedan 
tidigare. Ett beslut enligt 2 § ska riktas till den aktör som är ansvarig för den 
djurhållningsplats som utgör djurens destination.   

 
4 § 

 
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 man 
bedöma 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. Det finns skäl att misstänka sjukdom åtminstone på en djurhållningsplats från 
vilken ett smittat djur har kommit eller till vilken man har flyttat en avkomma från en smittad 
ko. Vid en formell misstanke om djursjukdom tillämpas bestämmelserna i 2 och 3 §.  
 

5 § 
 

Beslut om utrotande av sjukdomen på en djurhållningsplats 
 

Efter det att leukos har konstaterats ska det genom ett beslut enligt 26 § i lagen om 
djursjukdomar bestämmas att åtminstone de nötkreatur som misstänks eller konstaterats 
ha insjuknat i leukos ska slaktas. Om sjukdomen har konstaterats hos en ko ska det 
bestämmas att alla dess avkommor ska slaktas inklusive de avkommor som har förts till 
andra djurhållningsplatser. Om djuren inte är av slaktstorlek eller om de inte kan slaktas av 
någon annan orsak, ska det bestämmas att djuren ska avlivas och kadavren bortskaffas 
på ett sätt som inte medför risk för spridning av leukos. Det ska bestämmas att alla 
könsceller och embryon på djurhållningsplatsen som sannolikt har blivit kontaminerade av 
sjukdomen ska bortskaffas.  
 
Nötkreatur som är över tolv månader gamla och som förblir i liv ska genom ett beslut som 
avses i 26 § i lagen om djursjukdomar åläggas att bli undersökta två gånger med tanke på 
leukos. Den första undersökningen kan göras tidigast tre månader efter det att de djur som 
det bestämts att ska slaktas eller avlivas har slaktats, avlivats eller transporterats bort och 
den andra undersökningen tidigast fyra månader efter provtagningen för den första 
undersökningen.  
 
 

6 § 
 

Giltighetstiden för ett beslut enligt 23 § i lagen om djursjukdomar 
 

Ett beslut enligt 23 § i lagen om djursjukdomar kan upphävas när en formell misstanke om 
djursjukdom har uteslutits eller de åtgärder som avses i 5 § har genomförts och resultaten 
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av de undersökningar som bestäms i beslutet är negativa. Om alla nötkreatur på 
djurhållningsplatsen har slaktats eller avlivats, kan beslutet upphävas när 
djurhållningsplatsen har rengjorts och desinficerats. 
 
Om ett beslut enligt 23 § i lagen om djursjukdomar har fattats på grund av en formell 
misstanke om djursjukdom som grundat sig på ett patologiskt-anatomiskt fynd och fyndet 
inte har kunnat bekräftas eller avfärdas i fortsatta undersökningar, kan beslutet enligt 23 § 
i lagen om djursjukdomar upphävas när alla över tolv månader gamla nötkreatur har 
undersökts på det sätt som avses i 5 § 2 mom. och resultaten av undersökningarna har 
varit negativa. 
 
Om det patologisk-anatomiska fynd som avses i 2 mom. har gjorts hos ett under 36 
månader gammalt nötkreatur kan beslutet med avvikelse från 2 mom. upphävas, när det 
misstänkta nötkreaturets över tolv månader gamla kontaktdjur har undersökts en gång 
med tanke på leukos och alla undersökningsresultat har varit negativa.  
 
 

7 § 
 

Leukos i djurparker, försöksdjursanläggningar eller på andra särskilda ställen 
 
Livsmedelssäkerhetsverket kan med avvikelse från 5 § besluta att nötkreaturen eller en 
del av nötkreaturen på en djurhållningsplats inte ska slaktas eller avlivas, om det att 
nötkreaturen hålls vid liv inte medför risk för spridning av leukos utanför 
djurhållningsplatsen och om djurhållningsplatsen är en djurpark, en 
försöksdjursanläggning eller någon annan motsvarande djurhållningsplats där nötkreatur 
hålls för vetenskaplig forskning eller för bevarande av utrotningshotade eller sällsynta 
raser.  
 
I den situation som nämns i 1 mom. iakttas bestämmelserna i 24 § 1 mom. i lagen om 
djursjukdomar med avseende på giltighetstiden för beslutet enligt 23 § i nämnda lag som 
gäller djurhållningsplatsen.  
 
Livsmedelssäkerhetsverket ska utan dröjsmål underrätta jord- och skogbruksministeriet 
om tillämpningen av denna paragraf. 
 
 

8 § 
 

Leukos eller formell misstanke om djursjukdom på slakterier 
 

Med avvikelse från 2 § behöver ett beslut enligt 23 § i lagen om djursjukdomar inte fattas 
om den djurhållningsplats där sjukdomen misstänks eller konstateras förekomma är ett 
slakteri.  

 
 

10 § 
 

Ikraftträdande 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. 
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Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
bekämpning av enzootisk bovin leukos (1/VLA/2009). 
 
 
Helsingfors den 2 december 2013 
 
 
  Jord- och skogsbruksminister  Jari Koskinen 
 
 
   Konsultativ tjänsteman   Kajsa Hakulin 

 


