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Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om epidemiologisk övervakning av chronic wasting disease

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 17 §
5 mom. i lagen om djursjukdomar (441/2013):

1 §

Tillämpningsområde

Bestämmelser om bekämpning av transmissibla spongiforma encefalopatier finns i Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmel-
ser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform
encefalopati. Denna förordning tillämpas som ett komplement till nämnda förordning när
det gäller epidemiologisk övervakning av chronic wasting disease (CWD) hos hjortdjur.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med hägnade hjortdjur vildren, älg, rådjur, vitsvanshjort och
kronhjort som hålls i en djurpark eller inom ett slutet hägn.

3 §

Epidemiologisk övervakning hos hägnade hjortdjur

Alla hägnade hjortdjur som är äldre än 18 månader och som
1) har dött,
2) har avlivats, dock inte slaktats för att användas som livsmedel,
3) uppvisade kliniska sjukdomssymtom eller var starkt avmagrade före slakt för att an-

vändas som livsmedel, eller
4) har kasserats i köttbesiktningen,
ska undersökas med avseende på CWD.

4 §

Epidemiologisk övervakning hos ren

Renar som är äldre än 12 månader och som
1) har dött,
2) har avlivats, dock inte slaktats för att användas som livsmedel,
3) uppvisade kliniska sjukdomssymtom eller var starkt avmagrade före slakt för att an-

vändas som livsmedel, eller
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4) har kasserats i köttbesiktningen,
ska undersökas med avseende på CWD.
Undersökningsåliggandet gäller alla djur som avses i 1 mom. tills prover av 30 renar

från renbeteslaget har undersökts. Undersökningsåliggandet gäller dock inte renar som har
dött ute i naturen och från vilka det inte är möjligt att få ett prov som går att undersöka
p.g.a. kadavrets långt framskridna sönderfall eller ett annat motsvarande skäl.

5 §

Ansvar för provtagning

Den aktör som är ansvarig för djuren ska antingen själv sörja för provtagningen och för
att provet levereras till Livsmedelssäkerhetsverket för att undersökas, eller anmäla om att
djuret har dött, avlivats eller slaktats till kommunalveterinären, som sörjer för provtag-
ningen och för att provet levereras till Livsmedelssäkerhetsverket. En besiktningsveterinär
sörjer för att prov tas från ett slaktat djur som har besiktigats av besiktningsveterinären.

6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 och är i kraft till den 31 december
2020.
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