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Jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om bekämpning av mjältbrand  

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

 
1 § 

 
Tillämpningsområde 

 
Denna förordning tillämpas på bekämpning av mjältbrand hos nötkreatur, andra klövdjur 
och hästar.  
 

 
2 § 

 
Undersökning och provtagning på djurhållningsplatsen 

 
I samband med en sådan undersökning som avses i 20 § 1 mom. i lagen om 
djursjukdomar ska tillsynsmyndigheten ta ett blodprov av ett djur som misstänks ha 
insjuknat eller dött i mjältbrand och sända blodprovet för undersökning till 
Livsmedelssäkerhetsverket. Dessutom ska tillsynsmyndigheten kontrollera hälsotillståndet 
hos nötkreaturen, de andra klövdjuren och hästarna på djurhållningsplatsen och se till att 
temperaturen tas på de djur som misstänks ha insjuknat i mjältbrand eller som löper störst 
risk att drabbas av mjältbrand.  
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3 § 
 

Beslut för att förhindra spridning av sjukdomen 
 

Om mjältbrand konstateras hos nötkreatur, andra klövdjur eller hästar 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 ta in nötkreatur, andra klövdjur och hästar till djurhållningsplatsen 
och föra bort sådana därifrån, 

2) det åläggs att ta temperaturen två gånger om dagen på alla nötkreatur som 
producerar mjölk samt på sådana andra nötkreatur, andra klövdjur och hästar som 
löper störst risk att drabbas av mjältbrand, 

3) det åläggs att föra journal över de temperaturmätningar som avses i 2 punkten, 
4) det åläggs att isolera djur som har feber och som misstänks eller konstateras ha 

insjuknat från de övriga djuren på djurhållningsplatsen, 
5) det åläggs att isolera och skydda kadaver av djur som misstänks eller konstateras 

ha dött i mjältbrand och att utan dröjsmål desinficera blod och annat sekret som 
eventuellt runnit från kadavret,  

6) det bestäms att alla djur som misstänks ha insjuknat i mjältbrand ska få behandling 
med antimikrobiella medel, 

7) det förbjuds att från djurhållningsplatsen föra bort sperma, äggceller, embryon, kött 
och biprodukter från nötkreatur, andra klövdjur och hästar, med undantag av 
kadaver som förs för att bortskaffas, 

8) det förbjuds att gräva ned nötkreatur, andra klövdjur och hästar på 
djurhållningsplatsen, 

9) det förbjuds att från djurhållningsplatsen föra bort mjölk och opastöriserade 
mjölkprodukter från får, getter och nötkreatur i något annat syfte än för att  
pastöriseras eller upphettas på ett sätt som åtminstone motsvarar pastörisering i en 
anläggning som godkänts enligt livsmedelslagen (23/2006) eller 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 1774/2002,   

10) det förbjuds att använda som livsmedel eller foder på djurhållningsplatsen och att 
föra bort från djurhållningsplatsen mjölk från djur som dött eller som misstänks ha 
insjuknat, samt  

11) det förbjuds att från djurhållningsplatsen föra bort stallgödsel, stråfoder och halm 
som används som strö samt andra ämnen och redskap som kan sprida mjältbrand 
om de inte har behandlats så att den sjukdomsalstrare som orsakar mjältbrand har 
eliminerats före bortförandet. 

 
Kommunalveterinären ansvarar för fullgörandet av skyldigheten i 1 mom. 6 punkten. 

 
 

4 § 
 

Dispens från beslut 
 

Dispens enligt 23 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar kan avse vilket som helst förbud 
eller vilken som helst åtgärd som avses i 3 § 1–11 punkten. 
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5 § 
 

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. Om den djurhållningsplats där sjukdomen misstänks eller konstaterats 
förekomma är ett slakteri eller ett renslakteri, finns det skäl att misstänka sjukdom 
åtminstone på den djurhållningsplats från vilken det smittade djuret har kommit. Vid en 
formell misstanke om djursjukdom tillämpas bestämmelserna i 2–4 §.  
 

6 § 
 

Beslut om utrotande av sjukdomen på en djurhållningsplats 
 

Efter det att mjältbrand har konstaterats ska det genom ett beslut enligt 26 § i lagen om 
djursjukdomar bestämmas att kadavren av de nötkreatur, andra klövdjur och hästar som 
dött på djurhållningsplatsen samt alla könsceller och embryon, animaliska biprodukter och 
andra produkter samt ämnen och avfall som sannolikt har kontaminerats med sjukdomen 
bortskaffas eller behandlas så att de sjukdomsalstrare som de eventuellt innehåller 
förstörs. Det ska bestämmas om provtagning med tanke på mjältbrand av alla kadaver för 
bortskaffandet, om det inte redan tidigare har tagits prover.  
 
Det ska bestämmas att de byggnader där de sjuka djuren har hållits ska rengöras och 
desinficeras. 
 
Det ska bestämmas att de markområden som smittan sannolikt härstammar från ska 
behandlas så att de sjukdomsalstrare som de eventuellt innehåller förstörs. Om 
sjukdomsalstrarna inte kan utrotas från markområdena, ska användningen av områdena 
förbjudas för sådana ändamål som kan medföra risk för spridning av mjältbrand.  
 
Den tillsynsmyndighet som verkställer beslutet ska föra en detaljerad förteckning över 
egendom som har bortskaffats.     
 
 

7 § 
 

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

Ett beslut enligt 23 § i lagen om djursjukdomar kan upphävas när en formell misstanke om 
djursjukdom har uteslutits eller de åtgärder som avses i 6 § 1 och 2 mom. har genomförts 
och det efter detta har förflutit en vecka utan nya sjukdomsutbrott. 
 

8 § 
 

Mjältbrand eller formell misstanke om djursjukdom på slakterier 
 

Med avvikelse från 3 § behöver ett beslut enligt 23 § i lagen om djursjukdomar inte fattas 
om den djurhållningsplats där mjältbrand misstänks eller konstateras förekomma är ett 
slakteri eller ett renslakteri.  
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9 § 
 

Ikraftträdande 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. 
 
Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
bekämpande av mjältbrand (13/VLA/2007). 
 
Helsingfors den 2 december 2013 
 
 
  Jord- och skogsbruksminister  Jari Koskinen 
 
 
   Konsultativ tjänsteman   Kajsa Hakulin 

 


