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Statsrådets förordning 
om ändring av statsrådets förordning om hälsoövervakning av djur och om bekämp-

ning av djursjukdomar vid artificiell reproduktion av djur

I enlighet med statsrådets beslut
upphävs i statsrådets förordning om hälsoövervakning av djur och om bekämpning av

djursjukdomar vid artificiell reproduktion av djur (838/2013) 4 § 3 punkten och 5 kap.
samt

ändras 3 § 5 mom. 3 punkten samt 7, 10, 12, 13 och 15 § som följer,

3 §

Obligatorisk hälsoövervakning

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Hälsoövervakning ska dessutom genomföras på djurhållningsplatser för andra nötkrea-

tur än bison och vattenbuffel
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3) från vilken nötkreatur levereras till en station för insamling av sperma.

7 §

Lämnande av resultaten av provtagning till myndigheten

En aktör som är ansvarig för en djurhållningsplats för svin ska lämna kommunalveteri-
nären information om provtagning enligt 6 § och om analysresultaten.

10 §

Inspektioner, provtagning och sändande av prover för analys

En aktör som är ansvarig för en djurhållningsplats där frivillig hälsoövervakning med
avseende på BKD (BKD-övervakning) genomförs ska sörja för att kommunalveterinären
en gång om året inspekterar djurhållningsplatsen för att övervaka sjukdomen. Om djur-
hållningsplatsen är en damm med naturligt foder eller ett kläckeri får inspektionen också
genomföras annanstans än på djurhållningsplatsen och inspektionerna av samma ägares
djurhållningsplatser förenas till en inspektion.

Aktören ska dessutom se till att behövliga prover med avseende på den sjukdom som
övervakas tas på fiskarna och att proverna sänds för analys till ett laboratorium som avses
i 77 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar.
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12 §

Anskaffning av fiskar och könsceller från fisk till djurhållningsplatsen

En djurhållningsplats där BKD-övervakning genomförs får skaffa
1) laxfiskar och könsceller från dem endast från sådana djurhållningsplatser där BKD-

övervakning genomförs och som vid klassificering placeras i hälsokategori 1 enligt 13 §,
2) frilevande laxfiskar och deras könsceller endast om de har konstaterats vara fria från

BKD genom sådana undersökningar i karantän som är tillräckliga med hänsyn till fångst-
platsens sjukdomsläge.

Djurhållningsplatsen får dessutom skaffa laxfiskar och könsceller från laxfiskar från en
sådan djurhållningsplats i någon annan stat som uppfyller de villkor för förekomst av den
övervakade sjukdomen i fråga och för övervakning av sjukdomen som motsvarar villko-
ren för klassificering i hälsokategori 1 enligt denna förordning, eller som finns i ett område
som Europeiska kommissionen har beviljat sjukdomsfri status.

13 §

Hälsoklassificering i anslutning till BKD-övervakning

De djurhållningsplatser där BKD-övervakning genomförs indelas i följande hälsokate-
gorier:

1) djurhållningsplatser som är fria från BKD,
2) djurhållningsplatser där risken för BKD hanteras på ett kontrollerat sätt, 
3) andra djurhållningsplatser som omfattas av BKD-övervakning.
Djurhållningsplatsen klassificeras i hälsokategori 1, om
1) BKD inte tidigare har förekommit på djurhållningsplatsen, eller den fisk hos vilken

BKD har påvisats eller som utsatts för BKD har avlägsnats från djurhållningsplatsen för
att utrota BKD och odlingsbassängerna för denna fisk har behandlats så att de inte medför
risk för spridning av BKD,

2) BKD-övervakning har genomförts på djurhållningsplatsen åtminstone under de två
närmast föregående åren och BKD inte har förekommit där under denna tid,

3) de förpliktelser och begränsningar som anges i 10–12 § har iakttagits på djurhåll-
ningsplatsen åtminstone under de två närmast föregående åren, och

4) risken för spridning av sjukdom från eventuella djurhållningsplatser i närheten av
djurhållningsplatsens vattentag och från frilevande fiskar i närheten av den nämnda plat-
sen inte är betydande.

Den minimitid om två år som föreskrivs i 2 mom. 2 och 3 punkten gäller dock inte en
djurhållningsplats som precis före klassificeringen har varit helt tömd på fisk och vatten i
minst sex veckors tid efter att hållningsplatsen har rengjorts och desinficerats, förutsatt att
till djurhållningsplatsen har anskaffats ny fisk och nya könsceller endast på det sätt som
anges i 12 § och att fiskarna och könscellerna har undersökts med avseende på BKD efter
förflyttningen.

Djurhållningsplatsen klassificeras i hälsokategori 2, om
1) BKD inte tidigare har förekommit på djurhållningsplatsen, eller den fisk hos vilken

BKD har påvisats eller som har utsatts för BKD har avlägsnats från djurhållningsplatsen
för att utrota BKD och odlingsbassängerna för denna fisk har behandlats så att de inte
medför risk för spridning av BKD,

2) BKD-övervakning genomförs på djurhållningsplatsen och BKD inte veterligen fö-
rekommer där,

3) de förpliktelser och begränsningar som anges i 10–12 § iakttas på djurhållningsplat-
sen, och
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4) risken för spridning av sjukdom från eventuella djurhållningsplatser i närheten av
djurhållningsplatsens vattentag och från frilevande fiskar i närheten av den nämnda plat-
sen inte är betydande.

I andra fall än de som avses i 2–4 mom. klassificeras djurhållningsplatsen i hälsokate-
gori 3.

15 §

Förflyttning av djur, embryon och könsceller till djurhållningsplatsen och kontakt med 
andra djur

Till en djurhållningsplats där det genomförs maedi-visna-övervakning får det förflyttas
får och getter samt embryon och könsceller från dessa

1) från en annan djurhållningsplats som omfattas av maedi-visna-övervakning och som
har klassificerats i hälsokategori 1,

2) från en djurhållningsplats som används tillfälligt, om det är frågan om får eller getter
som återvänder till djurhållningsplatsen i fråga eller får eller getter som har kommit från
en djurhållningsplats som avses i punkt 1, och fåren och getterna inte däremellan har kom-
mit i kontakt med får och getter från en annan djurhållningsplats än en sådan som har klas-
sificerats i hälsokategori 1

3) från en annan stat, om aktören kan visa att djurhållningsplatsen för djuren eller do-
natordjuren för embryon eller könsceller uppfyller sådana villkor för förekomst av maedi-
visna och CAE och för övervakning av sjukdomarna som motsvarar villkoren för klassi-
ficering i hälsokategori 1 enligt denna förordning.

Djuren på djurhållningsplatsen får inte heller på betesmark eller på annat sätt komma i
kontakt med får och getter från en annan djurhållningsplats än en sådan som har klassific-
erats i hälsokategori 1.

————
Denna förordning träder i kraft den 15 november 2016.

Helsingfors den 27 oktober 2016

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin
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