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Jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om bekämpning av BSE hos nötkreatur  

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

 
1 § 

 
Tillämpningsområde 

 
Bestämmelser om bekämpning av bovin spongiform encefalopati (BSE) hos nötkreatur 
finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av 
bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel 
spongiform encefalopati (TSE-förordningen).  Denna förordning tillämpas som ett 
komplement till TSE-förordningen när det gäller åtgärder för att förhindra spridningen av 
BSE i misstänkta BSE-fall hos nötkreatur och för att utrota sjukdomen i konstaterade fall 
av BSE hos nötkreatur samt för epidemiologisk övervakning av BSE hos nötkreatur.  
 
Denna förordning tillämpas inte på användning, hantering och bortskaffande av 
biprodukter från nötkreatur, såsom sådant specificerat riskmaterial som avses i TSE-
förordningen.  
 
Förordningen tillämpas inte heller på åtgärder i ett slakteri då det har bestämts att ett 
nötkreatur som har sänts till slakt ska undersökas med tanke på BSE. 
 
 
Denna publikation fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa 
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2 § 

 
Definitioner 

 
I denna förordning avses med kohortdjur ett djur i en sådan kohort som definieras i bilaga I 
till TSE-förordningen. 
 

3 § 
 

Myndigheternas behörighet 
 

Bestämmelser om myndigheternas behörighet i samband med verkställigheten av TSE-
förordningen finns i lagen om djursjukdomar. 

 
4 § 

 
Restriktioner vad avser förflyttning av nötkreatur som misstänks ha insjuknat i BSE 

 
Om regionförvaltningsverket beslutar att ett nötkreatur som misstänks ha insjuknat i BSE 
ska bli föremål för en sådan restriktion vad avser förflyttning som avses i artikel 12.1 första 
stycket i TSE-förordningen, ska det bestämmas att det djur som blivit föremål för 
restriktionen ska undersökas på nytt efter en tid av högst två veckor eller, om djuret dör 
inom denna tid, omedelbart efter det att djuret dött. 
 

5 § 
 

Förteckning över djur som utsatts för BSE-smitta 
 

Bestämmelser om utarbetandet av en utredning om djursjukdomens ursprung och 
spridning finns i artikel 13.1 b i TSE-förordningen. Regionförvaltningsverket lämnar en 
utifrån utredningen sammanställd förteckning över de kohortdjur som är vid liv och över en 
BSE-positiv kos avkomma till Livsmedelssäkerhetsverket och till de regionförvaltningsverk 
inom vars område de djur som nämns i förteckningen hålls. 
 

6 § 
 

Avlivning av djur efter det att BSE har konstaterats  
 

Livsmedelssäkerhetsverket kan då det beslutar om åtgärder för att utrota sjukdomen i 
enlighet med artikel 13.1 c i TSE-förordningen tillämpa de undantag som föreskrivs i 
kapitel B punkt 2.1 första och andra strecksatsen i bilaga VII till förordningen.  
 
Regionförvaltningsverket ser till att prover för undersökningar med tanke på BSE tas av 
nötkreatur som det bestämts att ska avlivas och som är äldre än 24 månader.        
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7 § 
 

Epidemiologisk övervakning av BSE hos nötkreatur som dött någon annanstans än i ett 
slakteri eller under transport till slakt 

 
Kommunalveterinären sörjer för den provtagning i anslutning till BSE-övervakningen av 
döda eller avlivade nötkreatur som avses i bilaga III till TSE-förordningen i en anläggning, 
som i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är 
avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 
1774/2004 har godkänts att ta emot kategori 1-material.  
 
Med avvikelse från vad som bestäms i bilaga III till TSE-förordningen, testas nötkreatur 
inte i anslutning till den övervakning som avses i 1 mom. om de vid sin död eller när de 
blev avlivade var högst 48 månader och om de var födda i Finland, Belgien, Cypern, 
Danmark, Estland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland,  Irland, Italien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, 
Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern eller Österrike. 
 
I ett område där insamling av döda eller avlivade nötkreatur inte har ordnats kan 
kommunalveterinären, någon annan veterinär eller en aktör som är ansvarig för djur skicka 
prover av de nötkreatur som är äldre än 48 månader och som dött eller avlivats på 
djurhållningsplatsen för undersökning till Livsmedelssäkerhetsverket med tanke på BSE.  

 
8 § 

 
Epidemiologisk övervakning av BSE hos nötkreatur som slaktats, som dött eller avlivats i 

ett slakteri eller som dött under transport till slakt 
 

För den provtagning i anslutning till epidemiologisk övervakning av BSE hos nötkreatur 
som slaktats, som dött eller avlivats i ett slakteri eller som dött under transport till slakt och 
som avses i bilaga III till TSE-förordningen, sörjer i slakteriet den tillsynsmyndighet som 
enligt lagen om djursjukdomar svarar för bekämpning av djursjukdomar på slakteriet i 
fråga. Kommunalveterinären sörjer för provtagningen i andra djurhållningsplatser än 
slakterier. 
 
Med avvikelse från vad som bestäms i bilaga III till TSE-förordningen, testas nötkreatur 
som avses i kapitel A del I punkt 2.1 eeller 3.1 i nämnda bilaga inte, om de när de blev 
slaktade, vid sin död eller när de blev avlivade var högst 48 månader och om de var födda 
i Finland, Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland,  
Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, 
Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern eller Österrike. 
Nötkreatur som är födda i nämnda stater och som avses i kapitel A del I punkt 2.2 i bilaga 
III till TSE-förordningen testas inte.  
 
En aktör som är ansvarig för djur ska anmäla till kommunalveterinären om slakt för eget 
bruk av ett över 30 månader gammalt nötkreatur som är fött någon annanstans än i en 
sådan stat som nämns i 2 mom. Anmälan ska göras senast den vardag som föregår 
slakten.  
  

9 § 
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Ikraftträdande 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. 
 
Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
bekämpning av BSE hos nötkreatur (6/VLA/2007). 
 
 
Helsingfors den 2 december 2013 
 
 
  Jord- och skogsbruksminister  Jari Koskinen 
 
 
   Konsultativ tjänsteman   Kajsa Hakulin 

 


