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Scrapie - insandning av prover fran doda och aviivade far och getter fran ett omrade som inte hdr till 
kadaverinsamlingen, anvisning for djurhallaren

SCRAPIE - INSANDNING AV PROVER FRAN DODA OCH AVLIVADE FAR OCH GETTER FRAN ETT OMRADE 
SOM INTE HOR TILL KADAVERINSAMLINGEN

I jord- och skogsbruksministeriets fbrordning om bekampning av BSE hos nbtkreatur samt 
scrapie hos far och getter (321/2021) kravs att gardar som ar belagna utanfbr 
insamlingsomradet och som halier minst 50 tackor eller hongetter ska sanda in prover for TSE- 
undersbkning. Denna Livsmedelsverkets anvisning ar avsedd att underlatta tillampningen och 
verkstallandet av lagstiftningen.

1. Undersdkningsskyidighet

Uppfbijning av scrapie hos far eller getter som ar aldre an 18 manader och som har dott eller 
aviivats pa garden galler pa gardar som halier minst 50 tackor eller hongetter och som ar 
belagna utanfbr insamlingsomradet fbr kadaver.

Av de far eller getter som ar aldre an 18 manader och som har dbtt eller aviivats pa garden ska 
minst ett djur undersbkas fbr scrapie under varje kalenderar. Om inte ett enda djur bver 18 
manader har dbtt eller aviivats pa garden inom ett ar, behbvs ingen provtagning.

Djurhallaren ska antingen sjalv se till att provet tas och att det sands till Livsmedelsverket fbr 
undersbkning eller meddela kommunalveterinaren att djuret har dbtt eller aviivats, som da 
skbter om provtagningen och ser till att provet sands till Livsmedelsverket.

Till Livsmedelsverket far sandas prover avgiftsfritt av dbda eller aviivade far eller getter som 
ar aldre an 18 manader aven fran gardar som ar belagna utanfbr insamlingsomradet men som 
halier mindre an 50 tackor eller hongetter.

2. Anmalningtill kommunalveterinaren

Djurhallaren anmaler kommunalveterinaren om att djuret har dbtt eller aviivats om det ar 
meningen att kommunalveterinaren ska skbta om provtagningen och sanda in provet till 
Livsmedelsverket. Fbr att paskynda sandning av provet och undvika kontaminering bbr 
anmalan gbras sa snart som mbjiigt, men anda under kontorstid.

3. Provtagning

Fbr scrapie undersbks hjarnstammen och lilla hjarnan. Hela huvudet ska sandas in fbr 
undersbkning. Huvudet Ibsgbrs mellan den fbrsta nackkotan och skallen. Huvudet ska sandas 
in fbr undersbkning sa snart som mbjiigt efter att djuret dbtt eller aviivats.

4. Fbrpackning av prover

Huvudet kyls ned och viras in i ett absorberande material (t.ex. en dagstidning). Oronmarkena 
ska lamnas kvar i bronen. Darefter satts det i tva tata plastpasar, och kring den inre plastpasen 
viras ett absorberande material innan det satts i den yttre plastpasen. Da ett huvud har 
fbrpackats pa detta satt kan det sattas i emballage fbr transport.

Undersbkningsremissen fbr scrapie ska fyllas i noggrant. Fbr att fbrhindra att remissen 
smutsas ner ska huvudet inte sattas i samma plastpase som remissen. Huvudet och remisser 
fbrpackas noggrant sa att inget kan lacka ut i miljbn om fbrpackningen eventuellt bppnas eller 
gar sbnder.
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Remissbianketten firms pa adressen:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tianster/guider-och-
blanketter/laboratorieundersokningar/undersokningar-om-diursiukdomar/produktionsdiur/

Om man onskar att en annan undersokning utover scrapie ska utforas, utreds det ifdrvdg vilket 
provmaterial som behovs och begdran om utredning specificeras pa en skild remiss. For aila 
andra undersdkningar som utfdrs kommer en avgift att tas ut i enlighet med Livsmedelsverkets 
prisiista.

5. Sandning av prover

Pa grund av risken for kontaminering av provet ska provet skickas pa en vardag fran mandag 
till torsdag.

Huvuden sands till narmaste Livsmedelsverkets verksamhetsstallets obduktionssal. Innan 
huvudet skickas, ska avsandaren kontakta Livsmedelsverkets verksamhetsstalle i fraga.
Livsmedelsverket rekommenderar att sanda huvud via Matkahuolto och pa fraktsedein 
antecknas att mottagaren betalar frakten.

• Livsmedelsverket Uleaborg
o Bussgods: Matkahuolto ULEAboRG, kreditnummer 6100752 
o Telefon for adresskort 040 515 4325 
o Leverans: Elektroniikkatie 5, 90590 Uleaborg

• Livsmedelsverket Kuopio
o Bussgods: Matkahuolto KUOPIO, kreditnummer 8600227 
o Telefon for adresskort 040 489 4484 
o Leverans: Neulaniementie 4, 70210 Kuopio

• Livsmedelsverket Seinajoki
o Bussgods: Matkahuolto SEINAJOKI, kreditnummer 3300143 
o Telefon for adresskort 040 180 1585 
o Leverans: Keskuskatu 23, 60100 Seinajoki

• Livsmedelsverket Helsingfors
o Bussgods: Matkahuolto Helsingfors/Kampen, kreditnummer 9400278 
o Telefon for adresskort 0400 378 710 eller 0500 415 441 
o Mottagning av prover till obduktiosalen kl. 8.00 - 16.15, tfn 029 530 

4552

6. Biprodukter

Nedgravning av kadaver tillats fortfarande utanfor insamlingsomradet, det vill saga pa aviagset 
belagna omraden. Du hittar anvisningar om nedgravning pa adressen: 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/diurhallning/doda-diur/nedgravning/

Det ar forbjudet att anvanda kadaver av far och getter som ar aldre an 12 manader vid
utfodring av vilda djur (dvs. av atel). Mer information om anvandning av atel finns i 
Livsmedelsverkets https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/diurhallning/doda-websidor: 
djur/anvandningen-av-atel/
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7. Nar blir undersdkningsresultatet klart?

Undersbkningssvaren skickas per post inom ungefar en manad efter att provet sandes in.

Om ett snabbtest tyder pa eller om ett verifierat undersbkningsresultat visar att ett far eller 
en get bar insjuknat i scrapie, forfaras situation enligt djursjukdomsiagstiftningen. 
Lansveterinaren ger da anvisningar om vilka atgarder som ska vidtas.

8. Bevarande av forskningsresultat och overvakning av provtagning
Djurhallaren ska bevara svaret pa undersbkningen i minst tre ar och pa begaran uppvisa 
intyget for tillsynsmyndigheten. Genomforandet av scrapieprovtagning pa gardar bvervakas 
utifran rapporter som inkommit fran laboratoriet.

9. Bekostnader
Kommunalveterinarens besbk pa garden pa grund av misstanke eller provtagning av scrapie 
ar avgiftsfritt for djurhallaren.

Djurhallaren far, om han sa bnskar, be en annan veterinar an kommunveterinaren att bista 
med att ta och skicka provet, men i detta fall ersatter staten inte kostnaderna for arbetet eller 
besoket av veterinaren.

Undersbkning och sandning av prover ar avgiftsfritt for djurhallaren.

10. Ytterligare information

Ytterligare information om provtagningen:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietianster/undersokningar-om-
djursiukdomar/anvisningar-for-provtagning/far-och-getter/scrapie/

Scrapie-undersbkningar:
Specialforskare Sirkka-Liisa Korpenfelt, p. 050 351 0308, sirkka- 
liisa.korpenfelt(Sruokavirasto.fi

Uppfbijning av scrapie:
Overinspektbr Tanja Lahteinen, tfn 050 477 6865, tanja.lahteinenfSruokavirasto.fi

Biprodukter och nedgravning:
Overinspektbr Milla Luukko, tfn 050 571 1369 milla.luukko(Sruokavirasto.fi

Myndighetens verksamhet ska grunda sig pa lagstadgad behorighet och myndigheten ska 
noggrant efterfdlja lagen i sin verksamhet. Myndigheternas anvisningar dr tili sin rdttsiiga 
natur inte bindande for andra myndigheter elier aktdrer. Fragor som gdlier tiildmpning av 
iagstiftningen avgdrs i sista hand i domstoi.

I denna anvisning finns bade citat ur Iagstiftningen och tolkningar av iagstiftningens 
tilidmpning. Toikningarna i anvisningen dr Livsmedeisverkets syn pa hur iagstiftningen horde 
tilldmpas.
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