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Kommissionens genomförandebeslut 2021/788, lag om djursjukdomar (76/2021) 23 § 

Anvisning om krav och provtagning i samband med övervakningsundersökningen av SARS-CoV-2 
(coronavirus) hos mink, andra mårddjur och finnsjubb 

 Bästa producent 

Ni är införd i Livsmedelsverkets register över djurhållare och djurhållningsplatser som 
djurhållare av minkar, andra mårddjur och/eller finnsjubbar eller som kontaktperson 
för djurhållningsplatsen. Om er verksamhet har ändrats, eller om ni inte längre håller 
djur, ska ni underrätta både kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och 
regionförvaltningsverkets länsveterinär om saken. Anmäl också om senare ändringar 
eller nedläggningar av verksamheten. Anmälan är nödvändig för att informationen 
om de djurhållningsplatser som ingår i övervakningsundersökningen ska hållas 
uppdaterad.

Övervakningsundersökningen av coronaviruset kommer att fortsätta efter 31.3.2022. 
Orsaken till detta är EU-kommissionens besluts 2021/788 ändring (SANTE/7304/2021 
Rev. 1). Det slutgiltiga numret på beslutsändringen erhålls senare och kommer att 
läggas till Livsmedelsverkets webbplats https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djur-
hallning/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/palsdjur/sars-cov-2-hos-pals-
djur/overvakningsundersokningar-av-sars-cov-2-pa-palsfarmer-fr.o.m.-21.6.2021/. 
Innehållet i beslutet är detsamma som i kommissionens tidigare beslut 2021/788, 
endast giltighetstiden ändras. Den övervakningsundersökning som beskrivs i denna 
anvisning börjar 1.4.2022 och fortgår till och med 31.3.2023, eftersom kommission-
ens beslut gäller fram till dess. 

Med stöd av 23 § i lagen om djursjukdomar (76/2021) bestämmer Livsmedelsverket 

att den aktör som ansvarar för djurhållningsplatsen ska ta proverna och skicka in 

dem. Varje djurhållningsplats som håller minkar, andra mårddjur eller finnsjubbar 

ska skicka in prover till övervakningsundersökningen på det sätt som meddelas i 

denna anvisning. Övervakningsundersökningen gäller inte rävar. 

Livsmedelsverket står för kostnaderna för att skicka in och undersöka proverna. 
Producenten ansvarar för kostnaderna för prover, provtagning och förpackning. 

Om inget coronavirus konstateras vid undersökningen av övervakningsproverna, 
skickar Livsmedelsverket inte ett undersökningsintyg till er. För prover som tagits för 
försäljning av avelsdjur skickas ett undersökningsintyg. Ett intyg skickas också om 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/palsdjur/sars-cov-2-hos-palsdjur/overvakningsundersokningar-av-sars-cov-2-pa-palsfarmer-fr.o.m.-21.6.2021/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/palsdjur/sars-cov-2-hos-palsdjur/overvakningsundersokningar-av-sars-cov-2-pa-palsfarmer-fr.o.m.-21.6.2021/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/palsdjur/sars-cov-2-hos-palsdjur/overvakningsundersokningar-av-sars-cov-2-pa-palsfarmer-fr.o.m.-21.6.2021/
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proverna har undersökts på grund av misstänkt coronavirussmitta. Om coronavirus 
konstateras i proverna meddelar länsveterinären resultatet och berättar vilka 
åtgärder som vidtas.  

Om ni har frågor om övervakningsundersökningen ska ni kontakta regionförvaltnings-
verkets länsveterinär för det område där djurhållningsplatsen är belägen. Kontakt-
uppgifterna finns i punkten för Ytterligare information i slutet av denna anvisning. 
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ÖVERVAKNING AV CORONAVIRUSET OCH PRODUCENTENS ÅTAGANDE 

Kommissionens beslut innehåller krav på övervakningsundersökningar för djurhåll-
ningsplatser som har fler än 500 fullvuxna avelsdjur i början av avelsperioden. Beslut 
om övervakningsundersökningar av djurhållningsplatser med färre djur än så har fat-
tats på nationell nivå i Finland. Om djurhållningsplatsen håller fler än ett djurslag 
(mink, annat mårddjur, finnsjubb), räknas avelsdjuren av samtliga djurslag samman. 

Det grundläggande kravet i kommissionens beslut är att 60 döda eller levande djur 
ska undersökas varje vecka från varje djurhållningsplats som har fler än 500 fullvuxna 
avelsdjur. Kommissionens beslut tillåter alternativ provtagning, om djurhållningsplat-
sen iakttar smittskyddsåtgärder och djurhållningsplatsens arbetstagare testas för co-
ronaviruset. I Finland har det bestämts, att den alternativa provtagningen är högst 
fem döda djur varannan vecka.  

Som bilaga till detta brev finns blanketten Pälsproducentens åtagande och anmälan 
om antalet avelsdjur. På blanketten ombeds producenten som har fler än 500 full-
vuxna avelsdjur åta sig att följa kraven som gäller smittskyddsåtgärder och coronavi-
rustestning av arbetstagarna. Blanketten är i kraft tills vidare och den ska fyllas i 
fastän motsvarande blankett har fyllts i i samband med en tidigare övervaknings-
undersökning. Den ifyllda blanketten skickas till regionförvaltningsverket för det om-
råde där djurhållningsplatsen är belägen. Åtagandet är ett villkor för att den prov-
tagning som beskrivs i anvisningen ska kunna genomföras på djurhållningsplatsen 
som har fler än 500 fullvuxna avelsdjur (fem prover varannan vecka). Åtagandet är 
specifikt för varje djurhållningsplats, vilket innebär att en separat blankett måste fyl-
las i för var och en djurhållningsplats. Om producenten inte vill åta sig detta, måste 
provtagningen enligt det grundläggande kravet i kommissionens beslut (60 prov varje 
vecka) genomföras på djurhållningsplatsen.  

Kraven på coronatestning som finns med på åtagandeblanketten kan ändras medan 
övervakningsundersökningen pågår. Då måste de nyaste kraven följas. Information 
om de nyaste kraven finns på Livsmedelsverkets webbplats https://www.ruokavi-
rasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/pals-
djur/sars-cov-2-hos-palsdjur/overvakningsundersokningar-av-sars-cov-2-pa-palsfar-
mer-fr.o.m.-21.6.2021/ (THL: Anvisning för coronavirustestning hos pälsfarmsarbe-
tare). 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/palsdjur/sars-cov-2-hos-palsdjur/overvakningsundersokningar-av-sars-cov-2-pa-palsfarmer-fr.o.m.-21.6.2021/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/palsdjur/sars-cov-2-hos-palsdjur/overvakningsundersokningar-av-sars-cov-2-pa-palsfarmer-fr.o.m.-21.6.2021/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/palsdjur/sars-cov-2-hos-palsdjur/overvakningsundersokningar-av-sars-cov-2-pa-palsfarmer-fr.o.m.-21.6.2021/
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Om det finns färre än 500 avelsdjur på djurhållningsplatsen när avelsperioden bör-
jar, krävs inget åtagande och den ovan nämnda blanketten behöver inte fyllas i el-
ler skickas in. Djurhållningsplatser med färre än 500 avelsdjur ska skicka in högst 5 
döda djur som prov varannan vecka.  

 
PROVTAGNING, FÖRPACKANDE OCH SÄNDANDE AV PROVERNA 

Anvisningarna i detta avsnitt gäller djurhållningsplatser i alla storleksklasser som hål-
ler minkar, andra mårddjur eller finnsjubbar.  

 
Provtagning  

Skicka som prov in fem djur som självdött eller som avlivats på grund av sjukdom till 
Livsmedelsverket varannan vecka. Om antalet djur inte når upp till fem stycken på 
två veckor, ska ni skicka in alla djur som dött eller avlivats på grund av sjukdom.  
Fastän dödligheten på djurhållningsplatsen är låg, är det viktigt att också enstaka djur 
som dött eller avlivats som sjuka skickas in som prov. Djuren kan vara av samma eller 
olika djurslag (mink, annat mårddjur, finnsjubb).  

Det är skäl att frysa ner djurkropparna genast efter uppsamlingen innan proverna 
skickas in. Om det finns fler än fem djurkroppar ska ni som prov välja ut de fem 
färskaste kropparna som är i bäst skick. Djur som dött eller avlivats för länge sedan 
bör inte skickas in som prov, eftersom de inte beskriver den nuvarande 
coronasituationen på djurhållningsplatsen. 

För provtagningen avlivas inga friska djur. Om djuren som självdött eller avlivats som 
sjuka inte är tillräckligt många, kan ni under pälsningstiden komplettera provpartiet 
med djur som avlivats för pälsningens skull. Likaså kan provpartiet kompletteras med 
avelsdjur som avlivats efter parningsperioden. Valpar som är yngre än två veckor bör 
inte skickas in som prov, utom i det fall att det inte finns tillräckligt många äldre djur 
till provet.  

Djurhållningsplatserna är indelade i två olika grupper som skickar in prov varannan 
vecka. Indelningen har gjorts för att proverna ska komma in i så jämn takt som 
möjligt till Livsmedelsverkets laboratorium.  
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Indelningen i grupper har gjorts på basis av ägarens namn. Med ägare avses den 
person eller det företag vars namn har uppgetts som djurhållare till 
Livsmedelsverkets register över djurhållare och djurhållningsplatser.  

• Om efternamnet på den person som äger djurhållningsplatsen eller namnet 
på företaget börjar med bokstaven A-L, ska ni skicka in djurkropparna udda 
veckor med början från vecka 15 och därefter varannan vecka.  

• Om efternamnet på den person som äger djurhållningsplatsen eller namnet 
på företaget börjar med bokstaven M-Ö, ska ni skicka in djurkropparna jämna 
veckor med början från vecka 14 och därefter varannan vecka. 
 

Om ni inte skickar in proverna under den vecka de borde ha skickats in, ska ni 
skicka in dem följande vecka och efter det återgår ni till den ursprungliga 
tidtabellen.  

Skriv upp från vilken plats på djurhållningsplatsen proverna har tagits (till 
exempel skugghusets nummer, burens nummer). Lägg till uppgiften i journalen 
över dödlighet bland djuren. Ni kan också göra anteckningen på eller ovanför den 
bur som provet tagits från.  

Livsmedelsverket och regionförvaltningsverket övervakar att proverna skickas in. Om 
ni inte skickar in döda djur, eller skickar in prover sällan och i små mängder, kommer 
kommunalveterinären att ta prov av djurhållningsplatsens levande djur. Ni är skyldig 
att hjälpa kommunalveterinären med provtagningen. 

 
Förpackande av prover 

1) Djuren som skickas in som prov sveps in i rikligt med luftigt och absorberande 
material, till exempel tidningspapper, som suger åt sig eventuella rinnande 
vätskor.  

2) Packa ner papperspaketet i en hel dubbel plastpåse eller plastsäck. 
3) Placera plastpåsen i en stadig låda.  
4) Lägg mer papper i lådan som fyllning. 
5) Placera den omsorgsfullt ifyllda remissen i en plastpåse som försluts och läggs 

ovanpå innehållet i paketet. Försäkra er särskilt om att ni har skrivit 
djurhållningsplatssignumet på remissen. Signumet består förleden FI och en 12-
siffrig teckenserie. Djurhållningsplatssignumet är en nödvändig uppgift för 
övervakningsprovtagningen. 
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6) Tejpa fast lådan ordentligt. Ni kan sätta med kylklampar i en separat påse så 
håller sig provet bättre.  

7) På lådan skriver ni: ”Undantaget veterinärmedicinskt prov”. 

Insändande av prover 

Skicka proverna till Livsmedelsverket som Matkahuoltos Expresspaket eller för dem 
själv till Livsmedelsverket. Skicka eller för proverna till Livsmedelsverkets 
verksamhetsställe i Seinäjoki. 

Prover via Matkahuolto ska skickas under början av veckan (måndag – onsdag). Om 
ni för proverna personligen direkt till Livsmedelsverket, kan de också föras på torsdag 
eller fredag. Ni kan föra prover till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Seinäjoki 
också efter tjänstetid.  

Matkahuoltos expresspaket kan ni skicka från Matkahuoltos egna verksamhetsställen 
eller Matkahuoltos ombud (MH-ombud). Matkahuoltos avhämtningsställen tar inte 
emot paket för avsändning. Använd inte paketautomat. Med sökningen av 
Matkahuoltos serviceställen (https://www.matkahuolto.fi/servicestallen) kan ni leta 
fram det närmaste verksamhetsstället: skriv in postanstalt eller postnummer, filtrera 
sökningen genom att välja ”sändning och avhämtning av paket” samt ”paket av alla 
storlekar”. Livsmedelsverket betalar Matkahuoltos sändningskostnader. När ni 
skickar expresspaket ska Ni uppge Livsmedelsverkets kundnummer 3300143 och 
meddela att mottagaren betalar försändelsen. 

Sändnings- och besöksadresser 

Livsmedelsverket Seinäjoki 

Ni behöver inte meddela i förväg om att prover skickas eller förs in. Om ni har 
frågor kring insändandet eller förandet av prover kan ni ringa numret 029 520 4919 
(må – fre kl. 8.00 - 16.15). 

Ni kan själv föra proverna till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Seinäjoki 
vardagar kl. 8-16.15. På fredagar kan ni föra prover bara på förmiddagen. Efter 
tjänstetid kan ni använda ett provkylskåp försett med kodlås (tilläggsinformation 
under tjänstetid tfn 029 520 4919) 
Besöksadress: Keskuskatu 23, 60100 Seinäjoki. 

https://www.matkahuolto.fi/servicestallen
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Matkahuolto 

Livsmedelsverket Seinäjoki/Turkis 
Matkahuolto SEINÄJOKI 
(kundnummer 3300143) 
Telefonnummer på adresskortet 040 180 1585 

Kostnader 

Livsmedelsverket betalar kostnaderna för att skicka in prover via Matkahuolto samt 
kostnaderna för att undersöka proverna. 

 

YTTERLIGARE INFORMATION 

Ni kan begära ytterligare information av länsveterinären vid 
regionförvaltningsverket för det område där djurhållningsplatsen är belägen. 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: Länsveterinär Anna-Maria 
Moisander-Jylhä, tfn 0295 018 834, anna-maria.moisander-jylha@avi.fi 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: Länsveterinär Anitta Massinen, tfn 0295 
017 586, anitta.massinen@avi.fi 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: Länsveterinärerna Riikka Aho, tfn 029 501 
6584, riikka.aho@avi.fi eller Kaisa Honkapirtti, tfn 029 501 6609, 
kaisa.honkapirtti@avi.fi  

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: Länsveterinärerna Sanna-Maaria 
Virtanen, Jani Soini eller Heli Haukioja, tfn 0295 018 000 (växel) 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: Länsveterinär Tiina Juselius, tfn 0295 
016190 

Remiss Övervakningsundersökning av SARS-CoV-2 hos pälsdjur:  
https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/laboratorie-
undersokningar/undersokningar-om-djursjukdomar/produktionsdjur/ 
 

mailto:anna-maria.moisander-jylha@avi.fi
mailto:anitta.massinen@avi.fi
mailto:riikka.aho@avi.fi
mailto:kaisa.honkapirtti@avi.fi
https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/laboratorieundersokningar/undersokningar-om-djursjukdomar/produktionsdjur/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/laboratorieundersokningar/undersokningar-om-djursjukdomar/produktionsdjur/
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ruokavirasto.fi 
Y-tunnus: 2911686-7 

Livsmedelsverket 
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET 
Tfn 029 530 0400 (växel) 
livsmedelsverket.fi 
FO-nummer: 2911686-7 

Finnish Food Authority  
P.O. Box 100, FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND 
Tel. +358 29 530 0400 (switchboard) 
foodauthority.fi 
Business ID: 2911686-7 

 

Anvisningar om sändning och förpackande av prover: https://www.ruokavi-
rasto.fi/sv/laboratorietjanster/undersokningar-om-djursjukdomar/sandningsanvis-
ningar-och-adresser/  
  

Enhetsdirektör   Sirpa Kiviruusu 

 

Överinspektör  Riikka Lahdenperä 

 

Bilaga  
Blanketten Pälsproducentens åtagande och anmälan om antalet avelsdjur 
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