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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 470

om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur

Given i Helsingfors den 19 juni 2008

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen av den
18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), 95 § 2 mom. i lagen av den 16 april 1982 om
fiske (286/1982) och förordningen av den 22 december 1994 om bekämpning av djursjukdo-
mar vid djurtransporter (1363/1994), av dem 95 § 2 mom. i lagen om fiske sådant det lyder i
lag 526/1996:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Syfte och tillämpningsområde

Utöver det som bestäms i lagen om djur-
sjukdomar (55/1980) och lagen om fiske
(286/1982) föreskrivs det i denna förordning
om förebyggande och bekämpning av djur-
sjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur
och om förhindrande av sådana djursjukdo-
mars spridning.

2 §

Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om ett register över anlägg-
ningar som bedriver vattenbruk finns i jord-

och skogsbruksministeriets beslut om register
för vattenbruket (212/1996).
Bestämmelser om handeln med vatten-

bruksdjur mellan Europeiska unionens med-
lemsstater finns i jord- och skogsbruksmini-
steriets förordning om djurhälsokrav för le-
vande fisk, kräftdjur och blötdjur samt vissa
produkter från dessa på Europeiska gemen-
skapens inre marknad (312/2007).
Bestämmelser om handeln med vatten-

bruksdjur med stater som inte hör till Europe-
iska unionen finns i jord- och skogsbruksmi-
nisteriets beslut om de krav i fråga om djur-
sjukdomar som ställs vid import från tredje
land av vissa djur samt embryon och könscel-
ler från dem (231/1997).
Bestämmelser om bekämpning av parasi-

ten Gyrodactylus salaris finns förutom i
denna förordning också i jord- och skogs-
bruksministeriets förordning om skyddande
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av Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulo-
majoki och Uutuanjoki vattenområden från
spridningen av parasiten Gyrodactylus sala-
ris (1376/2004).
Bestämmelser om bekämpning av sjukdo-
men BKD finns förutom i denna förordning
också i jord- och skogsbruksministeriets för-
ordning om bekämpning av bakteriell njur-
sjukdom hos fisk (3/VLA/2003).
Bestämmelser om livsmedelshygieniska
krav i samband med odling av fisk och kräft-
djur finns i jord- och skogsbruksministeriets
förordning om kraven på primärproduktion
för säkerställande av livsmedelssäkerheten
(134/2006).
I 30 § 8 punkten i självstyrelselagen för
Åland (1144/1991) föreskrivs om landskaps-
regeringens eller någon annan i landskapslag
bestämd myndighets skyldighet att i landska-
pet sköta uppgifter som enligt denna förord-
ning ankommer på riksmyndigheterna.

3 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) fisk fisk som tillhör överklasserna Agna-
tha och Gnathostomata,
2) kräftdjur vattenlevande kräftdjur som
tillhör understammen Crustacea,
3) blötdjur vattenlevande musslor, snäckor
och bläckfiskar som tillhör stammen Mol-
lusca,
4) anläggning varje utrymme, avgränsat
område eller inrättning där det hålls eller föds
upp fisk, kräftdjur eller blötdjur till exempel i
nätkasse, i betong-, jord- eller annan bassäng,
i damm med naturligt foder, i metesdamm
eller annan damm eller i en kombination av
ovanstående eller där det kläcks rom av fisk,
kräftdjur eller blötdjur; med anläggning avses
dock inte en plats där frilevande vattendjur
hålls tillfälligt utan utfodring i väntan på
slakt,
5) kläckeri en fristående byggnad eller en

del av en anläggning där rom av fisk, kräft-
djur eller blötdjur kläcks,
6) metesdamm en damm eller något annat
avgränsat område där ett fisk-, kräftdjurs-
eller blötdjursbestånd bevaras genom utplan-
tering av djuren i fråga endast för sportfiske-
ändamål,

7) rensningsanläggning en livsmedelslokal
som godkänts i enlighet med livsmedelslagen
(23/2006) och där fisk rensas genom urtag-
ning,
8) orensad odlad fisk död fisk som har

avblodats men inte urtagits,
9) vattenbruksdjur levande fiskar, kräftdjur

och blötdjur, inklusive könsceller av dem,
som föds upp på en anläggning eller kommer
från en anläggning eller har fångats i havet
eller i vattendrag och är avsedda att föras till
en anläggning,
10) odlad fisk fisk som är vattenbruksdjur,
11) frilevande vattendjur levande frile-

vande fiskar, kräftdjur och blötdjur, också
sådana som utplanterats i havet eller i vatten-
drag,
12) utsläppande på marknaden försäljning,

även utbjudande till försäljning eller annan
form av överlåtelse, oavsett om detta sker
mot ersättning eller ej,
13) vidareodling odling av vattenbruksdjur

på en annan anläggning än den där uppföd-
ningen har inletts,
14) vattenlevande prydnadsdjur fisk, kräft-
djur och blötdjur som hålls, föds upp eller
släpps ut på marknaden endast för prydnads-
ändamål,
15) infektion förekomsten av en sjukdoms-
alstrare som förökar sig eller utvecklas på
annat sätt eller är latent, i eller på ett vatten-
bruksdjur eller ett frilevande vattendjur,
16) sjukdom en klinisk eller icke-klinisk
infektion med en eller flera sjukdomsalstrare
hos vattenbruksdjur eller frilevande vatten-
djur,
17) mottaglig art en art där sjukdomen har

kunnat påvisas genom konstaterade fall eller
genom experimentell infektion där sjukdoms-
alstrarens naturliga vägar imiteras,
18) vektor ett vattenbruksdjur som inte är

mottagligt men kan sprida infektion genom
att överföra sjukdomsalstrare från ett djur till
ett annat,
19) epidemiologisk enhet en grupp eller

grupper av vattenbruksdjur vars medlemmar
löper ungefär lika stor risk att exponeras för
sjukdomsalstrare, antingen till följd av vat-
tenförsörjning och utsläpp eller till följd av
verksamhetsutövarens hantering,
20) ökad dödlighet oförklarlig dödlighet
bland vattenbruksdjur som är betydligt högre
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än vad som under rådande förhållanden anses
vara normalt för anläggningen i fråga,
21) restriktionsområde ett område enligt 8
eller 9 § i förordningen om bekämpning av
djursjukdomar vid djurtransporter
(1363/1994),
22) kustområde ett område med havs- eller
brackvatten,
23) vandringsområde de delar av älvar och
älvmynningar dit vandringsfisk från havsom-
rådet har möjlighet att vandra genom att pas-
sera högst en fisktrappa,
24) insjöområde delar av Finlands inlands-

vattendrag; av älvar och älvmynningar dock
bara de delar dit vandringsfisk från havsom-
rådet inte kan vandra eller dit den kan vandra
bara genom att passera minst två fisktrappor,
25) Evira Livsmedelssäkerhetsverket, och
26) kommissionen Europeiska gemenska-

pernas kommission.

2 kap.

Tillståndsplikt för och tillsyn över vatten-
bruks- och rensningsverksamhet

4 §

Ansökan om tillstånd som gäller godkän-
nande av vattenbruksverksamhet och inne-
hållet i beskrivningen av anläggningarnas

egenkontroll

En ansökan om tillstånd enligt 14 a § 1
mom. i lagen om djursjukdomar eller en be-
skrivning av egenkontroll som fogats till den
ska innehålla åtminstone följande uppgifter:
1) verksamhetsutövarens namn, adress och
kontaktuppgifter (telefon, telefax, e-post),
2) anläggningens namn och tidigare namn,
besöks- och postadress samt kontaktuppgifter
för den person som ansvarar för anläggning-
ens verksamhet (telefon, telefax, e-post),
3) den dag då verksamheten har inletts
eller är avsedd att inledas och anläggningens
registernummer i vattenbruksregistret,
4) befintliga tillstånd och godkännanden
och de väsentliga uppgifterna om dem (FO-
nummer, miljötillståndets nummer och giltig-
hetstid, numret för tillståndet att transportera

djur, eventuella särskilt fastställda produk-
tionsförutsättningar och andra omständighe-
ter som är av betydelse med avseende på
tillståndet),
5) anläggningens geografiska läge som

anges med koordinaterna i ett geografiskt
informationssystem (GIS) samt kommun, fis-
keområde och koden för vattenområdet,
6) alla produktionsinriktningar, till exem-

pel romkläckning, produktion av stamfisk,
produktion av yngel, produktion av matfisk,
produktion i dammar med naturligt foder,
produktion av matkräftor, produktion av
kräftyngel, försäljning eller överlåtelse till
metesdammar, avblodning, rensningsanlägg-
ning, förädling, direktförsäljning till konsu-
menter, framställning av foder, hållande eller
förmedling av prydnadsfiskar,
7) produktionsutrymmena specificerade

och den maximala produktionsmängden, om
den är föremål för begränsning.
Den beskrivning av egenkontroll som ska

fogas till ansökan ska innehålla åtminstone
följande uppgifter:
8) detaljerade uppgifter om vattenförsörj-

ning och utsläpp i fråga om anläggningar i
insjöområdet,
9) de arter av vattenbruksdjur som uppföds

i anläggningen,
10) åtgärder för förebyggande av att sjuk-

domar sprids till anläggningen,
11) åtgärder för uppföljning av sjukdomar

på anläggningen,
12) åtgärder när någon sjukdom misstänks

förekomma i anläggningen,
13) åtgärder när någon sjukdom har kon-

staterats i anläggningen,
14) åtgärder för förebyggande av att sjuk-

domar sprids inom anläggningen,
15) åtgärder för förhindrande av att sjuk-

domar sprids från anläggningen till vatten-
drag nedströms och andra anläggningar,
16) behandling av döda och sjuka fiskar

och eventuellt slaktavfall,
17) en planritning över anläggningen, vat-

tenförsörjning och utsläpp samt lägesuppgif-
ter i fråga om vattenförsörjning och utsläpp,
och
18) en beskrivning av uppgifterna i bokfö-

ringen över anläggningens verksamhet, så-
som behandlingar av vattenbruksdjur och an-
dra åtgärder som vidtas för djurens del, död-
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ligheten, de djur och könsceller som förs in
på och lämnar anläggningen samt anlägg-
ningens renhållning.

5 §

Ansökan om tillstånd som gäller godkän-
nande av vissa rensningsanläggningar och
innehållet i beskrivningen av rensningsan-

läggningens egenkontroll

En ansökan om tillstånd enligt 14 a § 2
mom. i lagen om djursjukdomar ska inne-
hålla åtminstone följande uppgifter:
1) verksamhetsutövarens namn, adress och
kontaktuppgifter (telefon, telefax, e-post),
2) rensningsanläggningens namn och tidi-
gare namn, besöks- och postadress samt kon-
taktuppgifter för den person som ansvarar för
rensningsanläggningens verksamhet (telefon,
telefax, e-post),
3) den dag då verksamheten har inletts
eller är avsedd att inledas,
4) befintliga tillstånd och godkännanden
och de väsentliga uppgifterna om dem (FO-
nummer, miljötillståndets nummer och giltig-
hetstid, livsmedelslokalens nummer, eventu-
ella särskilt fastställda produktionsförutsätt-
ningar och andra omständigheter som är av
betydelse med avseende på tillståndet),
5) rensningsanläggningens geografiska
läge som anges med koordinaterna i ett geo-
grafiskt informationssystem (GIS) samt kom-
mun, fiskeområde och koden för vattenområ-
det.
Den beskrivning av egenkontroll som ska
fogas till ansökan ska innehålla åtminstone
följande uppgifter:
6) de fiskarter som hanteras vid rensnings-
anläggningen,
7) en beskrivning av hur levande och oren-
sad fisk förvaras före hanteringen,
8) en beskrivning av hur rensningsanlägg-
ningens avblodnings- och avloppsvatten be-
handlas,
9) en beskrivning av hur slaktavfallet be-
handlas,
10) en beskrivning av bokföring som är
förenlig med 18 § i livsmedelslagen
(23/2006), och

11) åtgärder för uppföljning av sjukdomar
och förebyggande av att sjukdomar sprids.

6 §

Tillsyn över verksamhetsutövare och offent-
liggörande av en förteckning över verksam-

hetsutövare som beviljats tillstånd

Evira ska styra och instruera tillsynen över
verksamheten vid olika slag av anläggningar
och sådana rensningsanläggningar som bevil-
jats tillstånd och riskbaserad övervakning av
djurhälsan på anläggningarna med beaktande
av följande bestämmelser och anvisningar:
1) artiklarna 7 och 10 i rådets direktiv

2006/88/EG om djurhälsokrav för djur och
produkter från vattenbruk och om förebyg-
gande och bekämpning av vissa sjukdomar
hos vattenlevande djur (nedan direktivet om
djurhälsokrav för vattenbruksdjur) och de
bestämmelser och anvisningar som utfärdats
med stöd av det,
2) bilagorna II och V till kommissionens

beslut 2004/453/EG om genomförande av rå-
dets direktiv 91/67/EEG om åtgärder mot
vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur (nedan
beslutet om tilläggsgarantier), och
3) punkt 7 i jord- och skogsbruksministeri-
ets förordning om bekämpning av bakteriell
njursjukdom hos fisk (3/VLA/2003, nedan
BKD-förordningen).
I enlighet med Eviras anvisningar ska läns-

styrelsen inom sitt område tillsammans med
kommunalveterinärerna planera och genom-
föra tillsynen över och hälsoövervakningen
vid anläggningarna och vid de rensningsan-
läggningar som beviljats tillstånd.
Den veterinär som övervakar en anlägg-

ning eller en rensningsanläggning ska på ba-
sis av beskrivningen av egenkontroll tillsam-
mans med verksamhetsutövaren planera sätt
att minska sjukdomsriskerna och att förbättra
sjukdomskontrollen på anläggningen eller
rensningsanläggningen.
Den förteckning enligt 14 b § 4 mom. i

lagen om djursjukdomar som upptar anlägg-
ningar och rensningsanläggningar som bevil-
jats tillstånd ska i enlighet med kommissio-
nens beslut 2008/392/EG om genomförande
av rådets direktiv 2006/88/EG i fråga om en
Internetbaserad informationssida för att göra
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information om vattenbruksföretag och god-
kända bearbetningsanläggningar tillgänglig
elektroniskt offentliggöras senast den 1 au-
gusti 2009.

3 kap.

Allmänna hälsokrav som gäller utsläp-
pande av vattenbruksdjur på marknaden,
utplantering av dem i havet eller i vatten-

drag och transport av dem

7 §

Allmänna krav som gäller utsläppande av
vattenbruksdjur på marknaden

Vattenbruksdjur får släppas ut på markna-
den från anläggningar bara på följande vill-
kor:
1) för anläggningens verksamhet finns ett
tillstånd enligt 14 a § i lagen om djursjukdo-
mar,
2) de vattenbruksdjur som är avsedda för
utplantering eller vidareodling är friska och
livskraftiga enligt en visuell kontroll, och
ökad dödlighet förekommer inte på den an-
läggning eller i den epidemiologiska enhet
som djuren lämnar,
3) moderstammar av frilevande fisk och
kräftor har undersökts med avseende på de
sjukdomar som nämns i bilaga 2 och de
virus- och bakteriesjukdomar som nämns i
bilaga 3 innan deras avkomma släpps ut på
marknaden,
4) vattenbruksdjur förflyttas inte från an-
läggningen i strid med spärrbestämmelser
som en myndighet som avses i lagen om
djursjukdomar har utfärdat för anläggningen,
5) vattenbruksdjur som är avsedda att bort-
skaffas eller slaktas med avseende på någon
sjukdom ska inte levereras från anläggningen
för utplantering eller vidareodling,
6) man ger akt på vattenbruksdjurens död-
lighet och med hjälp av anläggningens bokfö-
ring är det möjligt att bedöma djurens nor-
mala dödlighet på anläggningen och i dess
separata epidemiologiska enheter, och
7) den fraktsedel eller handling av motsva-
rande slag som är avsedd för mottagaren av
vattenbruksdjuren för säkerställande av spår-
barheten ska innehålla åtminstone följande

uppgifter: avgångsdatum, djurslag, antal, ål-
der, medelvikt, avgångsplats, tilltänkt desti-
nation samt djurens ursprung och ägare.

8 §

Allmänna krav som gäller utplantering av
vattenbruksdjur i havet eller i vattendrag

Vattenbruksdjur får utplanteras i havet el-
ler i vattendrag bara på följande villkor:
1) de vattenbruksdjur som är avsedda för

utplantering kommer från en anläggning som
för sin verksamhet har ett tillstånd enligt
14 a § i lagen om djursjukdomar,
2) de vattenbruksdjur som är avsedda för

utplantering kommer från en anläggning för
vars del det finns tillgängliga uppgifter om
uppföljningen av de sjukdomar som nämns i
bilaga 2 och resultaten av den samt om even-
tuella spärrbestämmelser, och i fråga om an-
läggningar i insjöområdet också motsvarande
uppgifter om de virus- och bakteriesjukdo-
mar som nämns i bilaga 3,
3) hos de vattenbruksdjur som är avsedda

för utplantering iakttas inte ökad dödlighet
under transport eller annars före utplantering
i havet eller i vattendrag, och enligt en visuell
kontroll är de friska och livskraftiga, och
4) utplanteringen ökar inte risken för sprid-

ning av furunkulos eller kräftpest till anlägg-
ningar som finns i närheten av eller ned-
ströms om utplanteringsplatsen.
I 121 § i lagen om fiske (286/1982) före-

skrivs om skyldigheten att inhämta arbets-
krafts- och näringscentralens, nedan TE-cen-
tralen, tillstånd för utplantering inom vatten-
område av någon fisk- eller kräftart eller
någon fisk- eller kräftstam som inte förekom-
mer där förut eller för omplantering av fisk
eller kräftor.

9 §

Allmänna krav som gäller transport av vat-
tenbruksdjur

Vattenbruksdjur får transporteras bara på
följande villkor:
1) vattenbruksdjuren transporteras under

förhållanden som inte förändrar deras hälso-
tillstånd och inte äventyrar hälsan hos vatten-
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bruksdjur eller frilevande vattendjur på be-
stämmelseorten eller på transitplatser,
2) det förs bok över de anläggningar, rens-
ningsanläggningar och förädlingsanlägg-
ningar som transportmedlet besöker,
3) eventuella vattenbyten under transpor-
ten äventyrar inte hälsan för vare sig de djur
som transporteras eller vattenbruksdjuren el-
ler de frilevande vattendjuren på den plats där
vattenbytet sker,
4) det förs bok över eventuella vattenbyten
under transporten (platser där nytt vatten tas
och platser för avtappning av vatten), och
5) det förs bok över djurens dödlighet un-
der transporten.
Länsstyrelsen får meddela anvisningar om
platser som lämpar sig för vattenbyte.
Bestämmelser om transport finns dessutom
i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd
av djur under transport och därmed samman-
hängande förfaranden och om ändring av di-
rektiven 64/432/EEG och 93/119/EG och för-
ordning (EG) nr 1255/97.

10 §

Undantag som gäller vetenskaplig forskning

Evira får på ansökan bevilja tillstånd att
avvika från kraven i detta kapitel eller i 4, 5,
6 eller 7 kap. för att vattenbruksdjur eller
frilevande vattendjur ska kunna förflyttas till
forskningslokaler för bedrivande av veten-
skaplig forskning, om inte verksamheten
äventyrar vattenbruksdjurs eller frilevande
vattendjurs hälsa på bestämmelseorten eller
transitplatser. Under samma förutsättningar
får Evira avvika från de nämnda kraven i
fråga om vattenbruksdjur eller frilevande vat-
tendjur som förflyttas för att omfattas av
Eviras egen forskningsverksamhet.

11 §

Undantag som gäller vattenlevande pryd-
nadsdjur

Det som föreskrivs i detta kapitel eller i 4
och 5 kap. gäller inte förflyttning av vattenle-
vande prydnadsdjur mellan sådana akvarier,
akvarieutrymmen, konstgjorda dammar eller
bassänger vars utloppsvatten inte har direkt

kontakt med havet eller med vattendrag, om
inte annat bestäms någon annanstans i lag. I
fråga om uppgifter som gäller vattenlevande
prydnadsdjur som hålls i nämnda uppföd-
ningsutrymmen är Evira den behöriga myn-
dighet som avses i förordningar som har ut-
färdats med stöd av direktivet om djurhälso-
krav för vattendjur.
Uppfödning och förflyttning av vattenle-

vande prydnadsdjur får dock inte äventyra
vattenbruksdjurs eller frilevande vattendjurs
hälsa med avseende på någon sjukdom som
nämns i bilaga 1, 2 eller 3. Om någon av de
nämnda sjukdomarna misstänks förekomma
eller konstateras hos vattenlevande prydnads-
djur, ska 9–13 kap. i denna förordning tilläm-
pas i tillämpliga delar.

4 kap.

Djursjukdomsspecifika restriktioner och
krav på hälsointyg vid förflyttningar av
vattenbruksdjur och orensad odlad fisk
mellan områden som tillhör olika hälsoka-

tegorier

12 §

Förflyttning av vattenbruksdjur och orensad
odlad fisk mellan områden som tillhör olika

hälsokategorier

I bilaga 4 finns bestämmelser om hur om-
rådena i Finland fördelar sig i fråga om de
sjukdomar som nämns i bilaga 2 mellan
1) sjukdomsfria områden (kategori I),
2) områden som omfattas av ett övervak-

ningsprogram för att uppnå sjukdomsfri sta-
tus (kategori II),
3) områden vars status inte har definierats

(kategori III),
4) områden som omfattas av ett utrotnings-

program (kategori IV), och
5) områden som är kontaminerade och där

man försöker förebygga att sjukdomen sprids
till andra områden men inte försöker utrota
den aktivt (kategori V).
När vattenbruksdjur förflyttas mellan an-

läggningar eller utplanteras i havet eller i
vattendrag är det tillåtet att
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1) till ett område som med avseende på
någon sjukdom som nämns i bilaga 2 tillhör
kategori I, II eller IV förflytta mottagliga djur
eller djur som utgör vektorer bara från ett
område som med avseende på sjukdomen
tillhör kategori I,
2) till ett område som med avseende på
någon sjukdom som nämns i bilaga 2 tillhör
kategori III förflytta mottagliga djur bara från
ett område som med avseende på sjukdomen
tillhör kategori I, II eller III, och
3) till ett område som med avseende på
någon sjukdom som nämns i bilaga 2 tillhör
kategori V förflytta mottagliga djur från om-
råden som tillhör alla andra kategorier.
Det som föreskrivs i 2 mom. 1 punkten
tillämpas också när mottaglig orensad odlad
fisk förflyttas från en anläggning till en rens-
ningsanläggning, med undantag för de fall
som föreskrivs nedan i denna förordning och
där fisken förflyttas till en rensningsanlägg-
ning som beviljats tillstånd, för att hanteras
där.
Det som föreskrivs i 2 mom. 1 punkten
gäller dock inte vattenbruksdjur som utgör
vektorer och som på ett sätt som Evira god-
känner har hållits så länge i vatten som är fritt
från sjukdomsalstraren i fråga att risken för
att sjukdomen sprids har sjunkit till en god-
tagbar nivå.

13 §

Hälsointyg vid förflyttning av vattenbruks-
djur och orensad odlad fisk mellan områden

som tillhör olika hälsokategorier

Levande vattenbruksdjur och orensad od-
lad fisk ska åtföljas av ett djurhälsointyg när
de
1) införs till ett område som enligt bilaga 4
tillhör kategori I, II eller IV med avseende på
någon sjukdom som djuren eller den oren-
sade odlade fisken i fråga är mottagliga för
eller som levande vattenbruksdjur kan utgöra
vektorer för enligt bilaga 2, eller när de
2) härrör från ett område som enligt bilaga
4 tillhör kategori IV eller V med avseende på
någon sjukdom som djuren i fråga är mottag-
liga för eller som levande vattenbruksdjur
kan utgöra vektorer för enligt bilaga 2.

14 §

Krav som gäller hälsointyg

Ett hälsointyg enligt 13 § utfärdas av kom-
munalveterinären. Ett separat hälsointyg ska
utfärdas i fråga om varje transportparti och
för varje mottagare. Kontrollen ska utföras
och intyget upprättas tidigast 72 timmar före
inlastningen av fisk eller könsceller. Ett
transportparti kan bestå av flera lass om de
avgår inom 72 timmar från en anläggning till
en och samma mottagare. Den totala mängd
fisk som lassen innehåller ska meddelas i del
1 i hälsointyget.

5 kap.

Restriktioner vid förflyttning av odlad fisk
från havs- eller kustområdet eller från ett
vandringsområde till insjöområdet

15 §

Förflyttning av odlad fisk till insjöområdet
från en fiskodlingsanstalt i havs- eller kust-
området eller i ett vandringsområde

Det är förbjudet att förflytta odlad fisk från
en fiskodlingsanstalt i havs- eller kustområ-
det eller i ett vandringsområde till en fiskod-
lingsanstalt i insjöområdet eller för utplante-
ring i insjöområdet.

16 §

Undantag från förbudet att förflytta odlad
fisk

Evira får bevilja tillstånd att avvika förbu-
det i 15 § att förflytta odlad fisk till en
fiskodlingsanstalt i insjöområdet. Tillstånd
kan beviljas av särskilda skäl såsom för bil-
dande av ett stamfiskbestånd eller i forsk-
nings- eller avelssyfte.
Beviljandet av tillstånd förutsätter att för-

flyttningen inte medför risk för att en sjuk-
dom som nämns i bilaga 1 eller 2 sprids och
inte ökar risken för att en bakterie- eller
virussjukdom som nämns i bilaga 3 sprids.
Den anstalt som det är meningen att den
odlade fisken ska förflyttas från får inte om-
fattas av spärrbestämmelser på grund av före-
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komsten av en sjukdom som nämns i bilaga 1
eller 2. Vid anstalten får det inte heller finnas
fisk som införts från någon sådan fiskod-
lingsanstalt som omfattas av spärrbestämmel-
ser på grund av förekomsten av en bakterie-
eller virussjukdom som nämns i bilaga 3.
Beviljandet av tillstånd förutsätter dess-
utom att det under de två senaste åren på den
anstalt som det är meningen att den odlade
fisken ska förflyttas från har företagits adek-
vat kontroll och provtagning med avseende
på de sjukdomar som nämns i bilaga 2 och att
prov med avseende på de bakterie- och virus-
sjukdomar som nämns i bilaga 3 har tagits på
minst 60 fiskar en gång om året i minst två år
med negativt resultat.
Tillståndsvillkor och tillståndsbestämmel-
ser som är nödvändiga för bekämpning av
djursjukdomar kan anges i tillståndet.

17 §

Krav vid förflyttning av odlad fisk i enlighet
med 16 §

När fisk förflyttas med stöd av ett tillstånd
enligt 16 § ska minst 150 fiskar i det stim
som ska förflyttas undersökas före förflytt-
ningen med avseende på de bakterie- och
virussjukdomar som nämns i bilaga 2 och 3,
och resultaten ska vara negativa. Före en
eventuell förflyttning till en fiskodlingsan-
stalt i insjöområdet får ny fisk inte införas till
anläggningen. Väsentliga förändringar i fis-
kens hälsostatus som inträffas före förflytt-
ningen ska anmälas till Evira.
När rom eller mjölke förflyttas med stöd
av ett tillstånd enligt 16 § ska all stamfisk
undersökas med negativt resultat med avse-
ende på de bakterie- och virussjukdomar som
nämns i bilaga 2 och 3.
Rom som förflyttas i enlighet med 16 § ska
efter kramningen tills undersökningsresulta-
ten blir klara förvaras i ett kläckeri som för
sin verksamhet har ett tillstånd enligt 14 a § i
lagen om djursjukdomar och vars inkom-
mande vatten
1) är grundvatten eller kommer från insjö-
området, eller
2) behandlas på ett sätt som Evira har
godkänt så att de virus och bakterier som ger
upphov till sjukdomar som nämns i bilagorna
2 eller 3 förstörs.

Utloppsvattnet från ett kläckeri som avses i
3 mom. ska
1) släppas ut i havs- eller kustområdet eller

i ett vandringsområde,
2) absorberas i marken på ett sätt som

Evira har godkänt, eller
3) behandlas på ett sätt som Evira har

godkänt så att de virus och bakterier som ger
upphov till sjukdomar som nämns i bilagorna
2 och 3 förstörs.
Rom av lax, regnbåge, öring och röding

ska dessutom omedelbart efter kramningen
och i ögonpunktsstadiet behandlas med en
metod som Evira har godkänt och som förin-
tar virus och bakterier på ytan av romkornen.
Rom av sik och harr ska behandlas på samma
sätt i ögonpunktsstadiet.

18 §

Förflyttning av odlad fisk från en fiskodlings-
anstalt i havs- eller kustområdet till en fisk-
odlingsanstalt i ett vandringsområde

Det är förbjudet att förflytta odlad fisk från
en fiskodlingsanstalt i havs- eller kustområ-
det till en fiskodlingsanstalt i ett vandrings-
område.
Evira får emellertid av särskilda skäl, så-

som för bildande av ett stamfiskbestånd eller
i forsknings- eller avelssyfte, bevilja tillstånd
att avvika från förbudet i 1 mom. I fråga om
tillståndsvillkoren och förflyttningar som
sker med stöd av tillstånd tillämpas dessutom
vad som föreskrivs i 16 § 2–4 mom. och i
17 §.

6 kap.

Restriktioner vid förflyttning av frilevande
fisk eller könsceller av sådan till insjöom-
rådet från havs- eller kustområdet eller

från ett vandringsområde

19 §

Förflyttning av frilevande fisk från havs- el-
ler kustområdet eller från ett vandringsom-
råde till en fiskodlingsanstalt i ett vandrings-

område eller till insjöområdet

Det är förbjudet att förflytta levande frile-
vande fisk som härrör från havs- eller kust-
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området eller från ett vandringsområde till en
fiskodlingsanstalt i ett vandringsområde eller
till insjöområdet. Förbudet gäller dock inte
upptagning av stamfisk för placering i förva-
ringsutrymmen som finns vid kusten eller i
älvmynningar för inväntande av att rommen
och mjölken kramas.

20 §

Undantag från förbud att förflytta frilevande
fisk

TE-centralen får av särskilda skäl bevilja
tillstånd att avvika från förbudet enligt 19 §,
om det är fråga om ett projekt som är viktigt
med tanke på fiskerinäringen såsom fullgö-
rande av utplanteringsskyldighet, bildande av
ett stamfiskbestånd, ökning av eller forskning
kring den naturliga produktionen av vand-
ringsfisk eller återställande av en utrotad art
eller ett utrotat bestånd och motsvarande fisk
inte finns att tillgå i insjöområdet.
För beviljandet av tillstånd krävs det att
förflyttningen inte i väsentlig utsträckning
ökar risken för att en sjukdom som nämns i
bilaga 1 eller 2 eller en bakterie- eller virus-
sjukdom som nämns i bilaga 3 sprids till
sådana fiskodlingsanstalter eller bestånd av
frilevande fisk som finns i ett vandringsom-
råde eller i insjöområdet. Innan tillstånd be-
viljas ska TE-centralen beakta Eviras utlå-
tande om den risk för fisksjukdomars sprid-
ning som hänför sig till förflyttningen.
När risken för att sjukdomar sprids bedöms
ska hänsyn tas till resultaten av provtag-
ningen under de minst fem föregående åren
på det fiskbestånd som förflyttningen gäller
och hälsostatusen dels för de fiskodlingsan-
stalter som finns i närheten av fångstområdet,
dels i det område som utgör bestämmelseort
för den fisk som ska förflyttas. Tillståndsvill-
kor och tillståndsbestämmelser som är nöd-
vändiga för bekämpning av djursjukdomar
kan anges i tillståndet.
Fisk som förflyttas med stöd av ett till-
stånd enligt 1 mom. ska enligt en visuell
kontroll vara friska och livsdugliga, och ökad
dödlighet får inte förekomma i de djurgrup-
per som avses bli förflyttade. Före en förflytt-
ning direkt till ett vattendrag eller vid för-
flyttningen ska det om möjligt säkerställas

genom provtagning att sådana bakterie- och
virussjukdomar som nämns i bilaga 2 eller 3
inte förekommer hos den fisk som förflyttas
eller avses bli förflyttad.
Fiskar som avses bli förflyttade till en fisk-

odlingsanstalt ska på ett sätt som länsstyrel-
sen godkänner hållas isolerade från andra
vattenbruksdjur som hålls på anstalten tills
deras hälsotillstånd har kunnat säkerställas
genom undersökningar med avseende på de
bakterie- och virussjukdomar som nämns i
bilaga 2 och 3. Djur som hålls isolerade får
inte exponeras för sjukdomsalstrare via in-
kommande vatten och inte heller sprida sjuk-
domsalstrare via utloppsvattnet. Också sköt-
seln av djuren ska ordnas så att djuren inte
exponeras för andra sjukdomsalstrare eller så
att sjukdomsalstrare inte sprids utanför det
isolerade utrymmet.

21 §

Förflyttning till insjöområdet av könsceller
av frilevande fisk som härrör från havs- eller
kustområdet eller från ett vandringsområde

Det är förbjudet att förflytta rom och
mjölke av frilevande fisk som härrör från
havs- eller kustområdet eller från ett vand-
ringsområde till insjöområdet.

22 §

Undantag från förbudet att förflytta könscel-
ler och nykläckta yngel av frilevande fisk

Med avvikelse från vad som föreskrivs i
21 § får rom eller mjölke av frilevande fisk
som härrör från havs- eller kustområdet eller
från ett vandringsområde förflyttas till en
fiskodlingsanstalt i insjöområdet för bildande
av ett stamfiskbestånd eller för produktion av
sättfisk, förutsatt att all stamfisk har under-
sökts med negativt resultat med avseende på
de bakterie- och virussjukdomar som nämns i
bilaga 2 och 3 eller att rommen och mjölken
av stamfisk som har konstaterats positiv med
avseende på BKD eller IPN avlägsnas på ett
tillförlitligt sätt som länsveterinären har god-
känt.
Med avvikelse från vad som föreskrivs i

19 och 21 § får rom, mjölke eller nykläckta
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yngel av sik förflyttas för uppfödning i dam-
mar med naturligt foder, förutsatt att
1) minst 60 stamfiskar eller, om stamfis-
karna är färre än 60, alla stamfiskar har un-
dersökts med negativt resultat med avseende
på de bakterie- och virussjukdomar som
nämns i bilaga 2 och 3, och
2) de sikyngel som har fötts upp i dammar
med naturligt foder utplanteras i havs- eller
kustområdet eller i ett vandringsområde.
TE-centralen får av särskilda skäl bevilja
tillstånd att avvika på annat sätt från förbudet
enligt 21 §, om det är fråga om ett projekt
som är viktigt med tanke på fiskerinäringen
såsom fullgörande av utplanteringsskyldig-
het, ökning av eller forskning kring den na-
turliga produktionen av vandringsfisk eller
återställande av en utrotad art eller ett utrotat
bestånd. För beviljandet av tillstånd krävs det
att förflyttningen inte i väsentlig utsträckning
ökar risken för att en sjukdom som nämns i
bilaga 1 eller 2 eller en bakterie- eller virus-
sjukdom som nämns i bilaga 3 sprids. Innan
tillstånd beviljas ska TE-centralen beakta
Eviras utlåtande om den risk för fisksjukdo-
mars spridning som hänför sig till förflytt-
ningen. Tillståndsvillkor och tillståndsbe-
stämmelser som är nödvändiga för bekämp-
ning av djursjukdomar kan anges i tillståndet.

23 §

Krav vid förflyttning av könsceller eller ny-
kläckta yngel av frilevande fisk i enlighet med

22 §

När rom, mjölke eller nykläckta yngel för-
flyttas i enlighet med 22 § ska bestämmel-
serna i 17 § 3–5 mom. iakttas i fråga om
romkläckningen.

7 kap.

Restriktioner vid användning av frile-
vande fisk som fångats i havs- eller kust-
området som betesfisk och foder för odlad

fisk

24 §

Användning av frilevande fisk från havs- el-
ler kustområdet som betesfisk i insjöområdet

Det är förbjudet att använda färsk eller

djupfryst frilevande fisk som fångats i havs-
eller kustområdet eller delar av den som bete
vid fiske i insjöområdet. Bestämmelser om
förbud mot att förflytta frilevande fisk finns i
19 §.

25 §

Användning av frilevande fisk från havs- el-
ler kustområdet som foder för odlad fisk

Det är förbjudet att använda färsk, djup-
fryst eller syrabehandlad frilevande fisk som
fångats i havs- eller kustområdet eller delar
av den som foder för odlad fisk annat än
inom forskningsverksamhet.

8 kap.

Åtgärder vid misstanke om att en sjukdom
som nämns i bilaga 1 eller 2 förekommer

på en anläggning

26 §

Anmälan om misstänkt förekomst av sjukdom
och anvisningar om det omedelbara förfa-

randet

Bestämmelser om skyldigheten för ett
djurs ägare eller innehavare att anmäla miss-
tanke om en sjukdom som nämns i bilaga 1
eller 2 och om skyldigheten att isolera djur
som misstänks ha insjuknat finns i 9 § i lagen
om djursjukdomar. Utöver sjukdomssymtom
kan en dödlighet som är högre än normalt,
avvikande beteende eller försvagad aptit tyda
på sjukdom.
Bestämmelser om skyldigheten för veteri-

närer att anmäla misstanke om en sjukdom
som nämns i bilaga 1 eller 2 finns i jord- och
skogsbruksministeriets veterinär- och livs-
medelsavdelnings beslut om djursjukdomar
som skall bekämpas och om anmälan om
djursjukdomar (1346/1995). Veterinären ska
meddela den som ansvarar för anläggningen
eller dennes företrädare behövliga anvis-
ningar. Veterinären ska uppmana till att inga
utomstående kommer till anläggningen, att
onödig rörelse i anläggningen undviks och att
det från anläggningen inte överförs djur eller
sådana produkter eller varor som eventuellt
kan sprida sjukdomen.
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Evira ska omedelbart underrätta jord- och
skogsbruksministeriet efter att ha fått del av
en misstanke om en sjukdom som nämns i
bilaga 1 eller 2.

27 §

Undersökning av misstänkt förekomst av
sjukdom

Om en länsveterinär tar emot en anmälan
om misstanke om en sjukdom som nämns i
bilaga 1 eller av någon annan anledning mis-
stänker att en sådan sjukdom förekommer på
en anläggning, ska veterinären se till att un-
dersökningar för att bekräfta eller utesluta
misstanken inleds utan dröjsmål. Detta gäller
även situationer där en sjukdom som nämns i
bilaga 2 misstänks förekomma annanstans än
på ett smittoområde som avses i bilaga 4.

28 §

Spärrbestämmelser

Om länsveterinären inte kan utesluta miss-
tanken ska länsveterinären meddela den som
ansvarar för anläggningen spärrbestämmelser
för hela anläggningen genom vilka
1) det åläggs att tillräckligt noggrant för-
teckna vattenbruksdjuren i respektive bas-
säng på anläggningen, inberäknat könscel-
lerna, och att komplettera förteckningen med
uppgifter om djurens födelse, död eller san-
nolika insjuknande,
2) införandet av vattenbruksdjur till an-
läggningen och bortförandet av dem därifrån
förbjuds, liksom också förflyttningen av dem
mellan olika uppfödningsenheter,
3) bortförseln av andra ämnen eller red-
skap från anläggningen som kan sprida sjuk-
domen förbjuds,
4) person- och fordonstrafik från och till
anläggningen förbjuds, bortsett från färdsel
som är nödvändig av djurskyddsskäl eller av
medicinska skäl, och
5) det åläggs att se till att personer och
deras varor och fordon rengörs och desinfice-
ras på tillbörligt sätt i anslutning till in- och
utgångarna till anläggningen och dess olika
delar.
Spärrbestämmelserna ska utsträckas till att
omfatta också anläggningar som

1) står i epidemiologiskt samband med den
anläggning som omfattas av misstanke om
sjukdom,
2) är belägna i havsområdet inom en radie

av 10 kilometer från den anläggning som
omfattas av misstanke om sjukdom, eller
3) är belägna i insjöområdet i samma vat-

tenområde som den anläggning som omfattas
av misstanke om sjukdom och har kontakt
med anläggningen via vatten eller vandrings-
fisk.

29 §

Spärrbestämmelser i vissa fall och avvikelse
från spärrbestämmelserna

Om länsveterinären anser det vara osanno-
likt att en sjukdom som nämns i bilaga 1 eller
2 diagnostiseras får länsveterinären i sitt be-
slut enligt 28 § bestämma att förbuden och
åtgärderna enligt 28 § 1 mom. 2–5 punkten
inte alls behöver iakttas eller att bara en del
av dem ska iakttas. Spärrbestämmelser får
också utsträckas till ett område som är snä-
vare än vad som föreskrivs i 28 § 2 mom. 2
och 3 punkten, om länsveterinären anser att
detta snävare område är tillräckligt för att
garantera att en eventuell sjukdom inte sprids
till andra anläggningar.
Dessutom får länsveterinären i enskilda

fall på ansökan bevilja tillstånd att avvika
från ett förbud eller en åtgärd enligt 28 § 1
mom. 2–5 punkten, förutsatt att beviljandet
inte ökar risken för att infektionen sprids till
andra anläggningar eller till frilevande vat-
tendjur. Tillståndsvillkor och tillståndsbe-
stämmelser som är nödvändiga för att förhin-
dra att infektionen sprids kan anges i tillstån-
det.

30 §

Insamling av uppgifter och provtagning

Länsveterinären ska se till att det i sam-
band med ett inspektionsbesök enligt 27 §
samlas in uppgifter om vilken den dagliga
dödligheten på anläggningen har varit under
en tid av minst två veckor och att Evira
delges uppgifterna.
Länsveterinären ska se till att prov tas på
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anläggningen så snabbt som möjligt. Proven
ska sändas till Evira på snabbast möjliga sätt.

31 §

Epidemiologisk undersökning

Om misstanke om sjukdom inte kan ute-
slutas vid ett inspektionsbesök enligt 27 §,
ska länsveterinären se till att en epidemiolo-
gisk undersökning inleds utan dröjsmål. Un-
dersökningen görs inledningsvis i den om-
fattning som är nödvändig med hänsyn till
hur pass sannolikt det är att sjukdomen före-
kommer, och den färdigställs om sjukdoms-
förekomsten bekräftas. Av undersökningen
ska följande framgå:
1) hur länge sjukdomen kan ha förekommit
på anläggningen före misstanken eller anmä-
lan om sjukdomen,
2) den eventuella sjukdomskällan,
3) andra anläggningar där djuren kan ha
infekterats av samma källa,
4) vart vattenbruksdjur och könsceller av
dem har sålts eller förflyttats från anlägg-
ningen under den period då sjukdomen har
kunnat föras vidare till andra anläggningar,
5) sådan förflyttning av andra djur, perso-
ner, fordon, avfall, foder, varor, föremål och
ämnen som sannolikt har spritt sjukdomen till
eller från anläggningen,
6) det vattenområde dit sjukdomen har
kunnat spridas, och
7) de frilevande vattendjur som sjukdomen
har kunnat spridas till.
Den epidemiologiska undersökningen ska
utföras enligt en blankettmall som ingår i den
nationella beredskapsplanen.

32 §

Åtgärder vid kontaktanläggningar

Länsveterinären ska förordna kommunal-
veterinären att förrätta inspektion och ta be-
hövliga prover på anläggningar från vilka en
sjukdom som nämns i bilaga 1 eller 2 enligt
den epidemiologiska undersökningen har
kunnat införas till den anläggning där sjukdo-
men misstänks förekomma eller till vilka
sjukdomen har kunnat spridas från anlägg-

ningen i fråga via djur, könsceller, vatten,
personer eller transportfordon eller på något
annat sätt, samt på anläggningar som avses i
28 § 2 mom. 2 eller 3 punkten. Kommunal-
veterinären ska inspektera alla uppfödnings-
enheter på anläggningen och samla in uppgif-
ter om vilken den dagliga dödligheten på
anläggningen har varit under en tid av minst
två veckor. Uppgifterna ska meddelas läns-
styrelsen och Evira.
Kommunalveterinären ska meddela spärr-

bestämmelser för anläggningen, utom i situa-
tioner där infektion på en anläggning som
avses i 27 § inte anses vara sannolik. I fråga
om spärrbestämmelser iakttas i övrigt 28 och
29 §.
Om den anläggning som infektionen kan

ha spritt sig från eller till finns i ett annat län
ska länsveterinären anmäla detta till länsvete-
rinären i det länet, och denne ska förordna
kommunalveterinären att förrätta inspektion
och ta prov i enlighet med vad som anges
ovan.

33 §

Avlivning på grund av misstanke

Om sannolikheten för att en sjukdom en-
ligt bilaga 1 eller 2 förekommer på en an-
läggning som avses i 27 eller 32 § är stor
utgående från kliniska symtom eller epide-
miologiska uppgifter, får Evira vid behov
bestämma att vattenbruksdjuren ska avlivas
redan innan diagnosen har bekräftats genom
laboratorieundersökningar. Vid avlivning och
därpåföljande desinfektion ska det i tillämp-
liga delar iakttas vad som föreskrivs nedan i
denna förordning.
Länsveterinären ska se till att det vid avliv-

ningen tas prov på vattenbruksdjuren i enlig-
het med Eviras anvisningar, om prov inte har
tagits redan tidigare.

34 §

Återkallande av spärrbestämmelser

Om möjligheten att en sjukdom som
nämns i bilaga 1 eller 2 förekommer utesluts
genom laboratorieundersökningar och det
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inte finns någon annan grundad anledning att
misstänka att sjukdomen förekommer vid en
anläggning som avses i 27 §, ska länsveteri-
nären utan dröjsmål återkalla de spärrbestäm-
melser som avses i 28 § och kommunalvete-
rinären utan dröjsmål återkalla de spärrbe-
stämmelser som avses i 32 §.
De spärrbestämmelser som avses i 32 §
ska återkallas också när de åtgärder som av-
ses i 32 eller 33 § har genomförts. Återkal-
landet förutsätter att symtom på en sjukdom
som nämns i bilaga 1 eller 2 inte uppträder
hos djuren på anläggningen och att undersök-
ningsresultaten för de prov som tagits på
anläggningen är negativa. Spärrbestämmelser
som omfattar en anläggning som avses i 28 §
2 mom. 2 eller 3 punkten kan dock avlyftas
först när en misstanke om sjukdom på en
anläggning som avses i 27 § har konstaterats
vara obefogad.

9 kap.

Åtgärder vid bekräftad förekomst av en
sjukdom som nämns i bilaga 1 hos vatten-

bruksdjur

35 §

Allmänna åtgärder

Evira fastställer förekomsten på en anlägg-
ning av en sjukdom som nämns i bilaga 1.
Evira ska skicka stammen av sjukdomsalst-
rare till gemenskapens referenslaboratorium
så snart som möjligt efter att diagnosen har
bekräftats.
Länsveterinären ska utan dröjsmål med-
dela spärrbestämmelser för anläggningen och
för de anläggningar som avses i 32 §, om
sådana inte har meddelats ännu. I fråga om
spärrbestämmelser iakttas 28 §.
Undantag från spärrbestämmelserna får be-
viljas i enlighet med 29 §. Tillstånd får emel-
lertid inte beviljas för
1) bortförsel av levande vattenbruksdjur
från den anläggning där sjukdom har konsta-
terats, om de inte transporteras direkt för
avlivning så att risk för spridning av en sjuk-
dom som nämns i bilaga 1 inte uppstår,

2) bortförsel av bedövade vattenbruksdjur
från den anläggning där sjukdom har konsta-
terats, om de inte transporteras direkt för
rensning till en rensningsanläggning som för
sin verksamhet har ett tillstånd enligt 14 a § 2
mom. i lagen om djursjukdomar, eller
3) bortförsel av avlivade eller självdöda

vattenbruksdjur från den anläggning där sjuk-
dom har konstaterats, om de inte transporte-
ras direkt för bortskaffande eller bearbetning
i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobe-
stämmelser för animaliska biprodukter som
inte är avsedda att användas som livsmedel
(nedan biproduktförordningen).

36 §

Restriktionsområde

Bestämmelser om fastställande av ett res-
triktionsområde för bekämpning av sjukdo-
mar hos vattenbruksdjur finns i 8 och 9 § i
förordningen om bekämpning av djursjukdo-
mar vid djurtransporter.
Länsveterinären ska tillsammans med

Evira göra en skriftlig framställning hos jord-
och skogsbruksministeriet om att det om-
kring en anläggning som kontaminerats med
en sjukdom som nämns i bilaga 1 ska upprät-
tas ett restriktionsområde som lämpar sig för
djurarten och sjukdomen i fråga och innefat-
tar ett skyddsområde och ett övervaknings-
område.
Länsveterinären ska säkerställa att alla yt-

terligare åtgärder som är nödvändiga för att
förhindra ytterligare spridning av sjukdomen
till frilevande vattendjur och andra anlägg-
ningar vidtas.

37 §

Avlivning av djur och bortskaffande av kada-
ver

När det har bekräftats att en sjukdom som
nämns i bilaga 1 förekommer på en anlägg-
ning ska Evira bestämma att vattenbruksdju-
ren på anläggningen ska avlivas så snabbt
som möjligt under övervakning av länsveteri-
nären. Länsveterinären ska se till att prov på
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de djur som enligt vad det bestämts ska avli-
vas tas för epidemiologisk undersökning.
Länsveterinären ska dessutom se till att
kadavren av de avlivade och de självdöda
djuren bortskaffas omedelbart efter avliv-
ningen. För att sjukdomsalstraren ska förstö-
ras ska kadavren bearbetas eller bortskaffas
vid en bearbetnings- eller förbränningsan-
läggning som avses i biproduktförordningen.
På de avlägsna områden som avses i jord-
och skogsbruksministeriets förordning om
bortskaffande av animaliska biprodukter på
avlägsna områden och bortskaffande av döda
sällskapsdjur (1374/2004) får kadavren dock
också bortskaffas genom nedgrävning på det
sätt som föreskrivs i den nämnda förord-
ningen.
När det är nödvändigt för att förhindra att
sjukdomen sprids eller på grund av att kapa-
citeten för bearbetning av kadaver är begrän-
sad får kadavren till skillnad från vad som
föreskrivs i 2 mom. bortskaffas genom för-
bränning eller nedgrävning i anläggningens
närhet eller någon annanstans i enlighet med
kommissionens förordning (EG) nr 811/2003
om tillämpning av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avse-
ende förbud mot återanvändning inom arten
för fisk, nedgrävning och förbränning av ani-
maliska biprodukter samt vissa övergångsbe-
stämmelser.

38 §

Användning som livsmedel i fråga om vatten-
bruksdjur som ska avlivas på myndigheternas

order

Med avvikelse från vad som föreskrivs i
37 § får länsveterinären tillåta att djur som på
myndigheternas order ska avlivas används
som livsmedel i stället för att bortskaffas,
förutsatt att djuren har nått försäljningsstorlek
och inte uppvisar några kliniska sjukdoms-
tecken. Infångande, rensning och vidarefö-
rädling av vattenbruksdjuren och alla andra
åtgärder ska härvid vidtas under förhållanden
som förhindrar spridning av sjukdomsalstra-
ren. Rensningen ska ske vid en rensningsan-
läggning som för sin verksamhet har beviljats
ett tillstånd enligt 14 a § 2 mom. i lagen om
djursjukdomar.

39 §

Behandling och bortskaffande av ämnen, av-
fall och andra varor som härrör från djur,
desinfektion av anläggningen och driftuppe-

håll

Länsveterinären ska se till att alla produk-
ter, biprodukter och ämnen och allt avfall
som sannolikt har kontaminerats av sjukdom
bortskaffas från en anläggning där sjukdo-
men har konstaterats eller bearbetas på så sätt
att de sjukdomsalstrare som de innehåller
förstörs.
När vattenbruksdjuren vid en anläggning

har avlivats och kadavren har bortskaffats
eller transporterats bort ska länsveterinären se
till att de byggnader och konstruktioner där
djuren har hållits, deras omgivning, de fordon
som använts för transport av kadavren, de
arbetsredskap som använts vid djurskötseln
och all annan materiel och utrustning som
sannolikt är kontaminerad rengörs och desin-
ficeras. Om det inte är möjligt att desinficera
redskapen och anordningarna ska de bort-
skaffas. Också andra byggnader såsom foder-
förråd, bryggområden och gårdsplaner ska
vid behov rengöras och desinficeras. I jord-
och skogsbruksministeriets veterinär- och
livsmedelsavdelnings anvisning om desinfek-
tionsåtgärder vid bekämpning av djursjukdo-
mar (17/VLA/95) uppräknas ämnen som
lämpar sig för desinfektion och brukskoncen-
trationerna för dem. Länsveterinären överva-
kar desinfektionen och för en detaljerad för-
teckning över de ämnen och tillbehör som
ska bortskaffas.
Under en tillräckligt lång tid efter att an-

läggningen har tömts, rengjorts och desinfi-
cerats ska den göra ett driftuppehåll med
avseende på vattenbruksdjur och frilevande
vattendjur som är mottagliga för sjukdomen i
fråga, och om möjligt ska den inte heller
fyllas med vatten under driftuppehållet. Om
en anläggning, till exempel en damm med
naturligt foder eller en nätkasse, inte kan
tömmas på vatten eller desinficeras ska den
inte innehålla några ovan nämnda vatten-
bruksdjur under en tid av minst sex månader.
Efter detta ska det säkerställas att anlägg-
ningen är fri från sjukdomen. Detta sker till
exempel på så sätt att en mottaglig djurart
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utplanteras i odlingsbassängen eller odlings-
dammen och djuren undersöks.
Evira meddelar närmare anvisningar om
rengöring och desinfektion av anläggningen,
om driftuppehållets längd och om använd-
ningen av mottagliga djur i syfte att säker-
ställa att infektionen är borta och om den
fortsatta övervakningen av djurens hälsotill-
stånd.

40 §

Återkallande av spärrbestämmelser

Den myndighet som utfärdat spärrbestäm-
melser enligt 28, 32 och 35 § ska återkalla
dem när de åtgärder som krävs för att utrota
sjukdomen har genomförts och när den för
sjukdomen och vattenbruksföretagstypen i
fråga lämpliga provtagningen och uppfölj-
ningen har genomförts och resultatet har varit
negativt.

10 kap.

Åtgärder vid bekräftad förekomst av en
sjukdom som nämns i bilaga 2 hos vatten-

bruksdjur

41 §

Allmänna bestämmelser

Evira fastställer förekomsten på anlägg-
ningen av en sjukdom som nämns i bilaga 2.
Evira ska skicka stammen av sjukdomsalst-
rare till gemenskapens referenslaboratorium
så snabbt som möjligt efter att diagnosen har
bekräftats.
När en sjukdom som nämns i bilaga 2 har
bekräftats på ett område som i enlighet med
bilaga 4 är fritt från sjukdomen eller omfattas
av ett övervakningsprogram som syftar till
sjukdomsfri status ska Evira i varje enskilt
fall besluta
1) om åtgärder enligt 9 kap. ska tillämpas
för utrotning av sjukdomen,
2) om ett utrotningsprogram för sjukdo-
men ska uppgöras, eller
3) om man endast ska syfta till att i enlig-
het med artikel 39 i direktivet om djurhälso-
krav för vattenbruksdjur förebygga att sjuk-
domen sprids utanför området.

Det beslut som avses i 2 mom. ska medde-
las jord- och skogsbruksministeriet, länssty-
relsen, TE-centralen och kommunalveterinä-
ren.

42 §

Undantag från spärrbestämmelser och från
avlivning av djur när 9 kap. tillämpas

Om det besluts att åtgärder enligt 9 kap.
ska tillämpas för att bekämpa en sjukdom får
länsveterinären, utöver vad som i 35 § 3
mom. föreskrivs om undantag från spärrbe-
stämmelser, bevilja tillstånd att förflytta vat-
tenbruksdjur från en anläggning där sjukdo-
men har konstaterats till ett område som en-
ligt bilaga 4 tillhör kategori V.
Om det besluts att åtgärder enligt 9 kap.

ska tillämpas för att bekämpa en sjukdom får
Evira med avvikelse från vad som föreskrivs
i 37 § besluta att kliniskt friska djur inte ska
avlivas omedelbart utan får födas upp till
försäljningsstorlek och därefter slaktas för att
användas som livsmedel. Härvid desinficeras
anläggningen och vidtas övriga åtgärder som
avses i 39 § först när alla djur på anlägg-
ningen har avlivats eller slaktats för att an-
vändas som livsmedel. Fattandet av beslut
förutsätter att risken för att sjukdomen sprids
inte ökar väsentligt även om bortskaffnings-
åtgärderna senareläggs. Anläggningen och
det omgivande restriktionsområdet tillhör ka-
tegori IV till dess att de åtgärder som före-
skrivs i 39 § har utförts. Spärrbestämmel-
serna kan återkallas först när de åtgärder som
föreskrivs i 40 § har företagits.

43 §

Åtgärder för att motverka sjukdomsspridning

Bestämmelser om att upprätta ett restrik-
tionsområde för att bekämpa sjukdomar hos
vattenbruksdjur finns i 8 och 9 § i förord-
ningen om bekämpning av djursjukdomar vid
djurtransporter.
Länsveterinären ska tillsammans med

Evira göra en skriftlig framställning hos jord-
och skogsbruksministeriet om att det om-
kring en anläggning som kontaminerats med
en sjukdom som nämns i bilaga 2 ska inrättas

1355Nr 470



ett restriktionsområde som lämpar sig för
djurarten och sjukdomen i fråga och innefat-
tar ett skyddsområde och ett övervaknings-
område.

11 kap.

Åtgärder vid misstanke om eller konstate-
rande av en sjukdom som nämns i bilaga 1

eller 2 hos frilevande vattendjur

44 §

Bekämpning av sjukdomar enligt bilaga 1
eller 2 hos frilevande vattendjur

När det misstänks eller konstateras att en
sjukdom som nämns i bilaga 1 eller 2 före-
kommer hos frilevande vattendjur ska Evira
underrätta jord- och skogsbruksministeriet
om saken och tillsammans med länsveterinä-
ren övervaka situationen och vidta åtgärder
för att minska och om möjligt förebygga
vidare spridning av sjukdomen.
Evira ska skriftligen och med regelbundna
intervaller rapportera om de åtgärder som
vidtagits och resultaten av dem till jord- och
skogsbruksministeriet för vidare rapportering
till kommissionen och övriga medlemsstater.

12 kap.

Åtgärder vid misstanke om eller konstate-
rande av en sjukdom som nämns i bilaga 3
hos vattenbruksdjur eller frilevande vat-

tendjur

45 §

Bekämpning av sjukdomar enligt bilaga 3
hos vattenbruksdjur

När det misstänks att en sjukdom som
nämns i bilaga 3 förekommer hos vatten-
bruksdjur på ett område som i enlighet med
den nämnda bilagan är fritt från sjukdomen
eller omfattas av ett utrotningsprogram för
sjukdomen tillämpas 8 kap. i denna förord-
ning och i fråga om bakteriell njursjukdom
dessutom punkt 4 i BKD-förordningen.
Evira fastställer förekomsten av en sjuk-
dom som nämns i bilaga 3 på anläggningen.
När sjukdomen har bekräftats hos vatten-

bruksdjur på ett område som i enlighet med
bilaga 3 är fritt från sjukdomen eller omfattas
av ett utrotningsprogram för sjukdomen, til-
lämpas i fråga om bakteriell njursjukdom
punkt 5 i BKD-förordningen och i fråga om
andra sjukdomar punkt C i bilaga V till be-
slutet om tilläggsgarantier.
Med avseende på den internationella sprid-

ningen av information ska Evira omedelbart
underrätta jord- och skogsbruksministeriet,
om en sjukdom som nämns i bilaga 3 miss-
tänks eller konstateras på ett område som i
enlighet med bilaga 3 är fritt från sjukdomen
eller omfattas av ett utrotningsprogram för
sjukdomen.

46 §

Bekämpning av sjukdomar enligt bilaga 3
hos frilevande vattendjur

När det misstänks eller konstateras att en
sjukdom som nämns i bilaga 3 förekommer
hos frilevande vattendjur på ett område som i
enlighet med den nämnda bilagan är fritt från
sjukdomen eller omfattas av ett utrotnings-
program för sjukdomen, ska Evira underrätta
jord- och skogsbruksministeriet om saken
och tillsammans med länsveterinären över-
vaka situationen och vidta åtgärder för att
minska och om möjligt förebygga vidare
spridning av sjukdomen. I fråga om bakteriell
njursjukdom tillämpas punkt 6 i BKD-förord-
ningen.
Evira ska skriftligen och med regelbundna

intervaller rapportera om de åtgärder som
vidtagits och resultaten av dem till jord- och
skogsbruksministeriet för vidare rapportering
till kommissionen och övriga medlemsstater.

13 kap.

Åtgärder när det är fråga om en ny sjuk-
dom eller en ny epidemiologisk situation

47 §

Nya sjukdomar och ny epidemiologisk situa-
tion

Om det nyligen har identifierats en ny
allvarlig sjukdom vars orsak eventuellt inte
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har klarlagts men som potentiellt kan spridas
inom och mellan populationer via vatten-
bruksdjur eller frilevande vattendjur eller
produkter från dem, ska Evira ge akt på
förekomsten av sjukdomen hos vattenbruks-
djur och frilevande vattendjur. Om sjukdo-
men förorsakar en avsevärd risk för vatten-
bruksdjurs eller frilevande vattendjurs hälsa
ska Evira underrätta jord- och skogsbruksmi-
nisteriet om detta och kontrollera att lämpliga
åtgärder vidtas i syfte att bekämpa sjukdo-
men och förhindra spridning av den.
Evira ska utan dröjsmål underrätta jord-
och skogsbruksministeriet också om iaktta-
gelser som gäller förekomsten av en sjukdom
som nämns i bilaga 1, 2 eller 3 hos en art om
vilken man inte vetat att den är mottaglig
eller hos en ny vektorart. I fråga om sjuk-
domsbekämpningsåtgärderna iakttas vad som
föreskrivs i 9–12 kap. i denna förordning.

14 kap.

Övervaknings- och utrotningsprogram
samt myndighetsuppgifter i fråga om sjuk-

domsfri status

48 §

Utarbetande av övervaknings- och utrot-
ningsprogram

Evira ska utarbeta och genomföra övervak-
nings- och utrotningsprogram som syftar till
att visa att hela landet eller något område i
det är fritt från en sjukdom som nämns i
bilaga 2 eller 3. Ett program ska utarbetas
alltid när det är ändamålsenligt att uppnå
sjukdomsfrihet till exempel för skydd av fri-
levande vattendjur eller för tryggande eller
förbättrande av vattenbruksnäringens verk-
samhetsbetingelser.
För de i bilaga 2 nämnda sjukdomarnas del
ska programmen uppfylla kraven i artikel 45
i direktivet om djurhälsokrav för vattenbruks-
djur och i de bestämmelser som utfärdats
med stöd av det.
Program som utarbetats för bekämpning av
sjukdomar som nämns i bilaga 3 ska uppfylla
kraven i bilaga II till beslutet om tilläggsga-
rantier.
Ett program som avses i 1 mom. ska läg-

gas fram för jord- och skogsbruksministeriet
för godkännande eller för att läggas fram för
kommissionen för godkännande.
Länsveterinären ska övervaka att kommu-

nalveterinärerna förrättar de inspektionsbesök
och provtagningar som ingår i programmen.

49 §

Rapportering av godkända övervaknings-
och utrotningsprogram

För att ge akt på hur de godkända övervak-
nings- och utrotningsprogrammen framskri-
der ska Evira årligen, senast den 15 april,
lämna till jord- och skogsbruksministeriet de
uppgifter som kommissionen förutsätter för
det föregående årets del, specificerade enligt
sjukdom och programområde.
Jord- och skogsbruksministeriet eller kom-

missionen kan upphäva ett program om det
inte längre fyller sitt syfte.

50 §

Framställning om att förklara ett område fritt
från en sjukdom som nämns i bilaga 2 eller 3

Om artiklarna 49 eller 50 i direktivet om
hälsovårdskrav för vattenbruksdjur och de
villkor som föreskrivits med stöd av dem
uppfylls ska Evira göra en framställning hos
jord- och skogsbruksministeriet om att hela
landet eller ett område i det ska förklaras fritt
från en sjukdom som nämns i bilaga 2.
Om de villkor som anges i bilaga I till

beslutet om tilläggsgarantier uppfylls ska
Evira göra en framställning hos jord- och
skogsbruksministeriet om att hela landet eller
något område i det ska förklaras fritt från en
sjukdom som nämns i bilaga 3.

51 §

Åtgärder för upprätthållande av sjukdomsfri
status

När ett land eller något område i det har
förklarats fritt från en sjukdom som nämns i
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bilaga 2 eller 3 ska Evira för upprätthållande
av sjukdomsfri status planera för området ett
riskbaserat kontrollprogram för anläggning-
arna och vid behov också för de frilevande
vattendjuren. Programmet ska uppgöras för
åtminstone ett kalenderår i sänder. Länsvete-
rinären ska övervaka att kommunalveterinä-
rerna förrättar de inspektionsbesök och prov-
tagningar på anläggningar som ingår i pro-
grammet. Evira ska ordna provtagningspro-
grammet för frilevande vattendjur på ett sätt
som Evira finner ändamålsenligt och över-
vaka dess utfall.
Kontrollprogram som har utarbetats för att
upprätthålla sjukdomsfri status med avseende
på en sjukdom som nämns i bilaga 2 ska
uppfylla kraven i artikel 52 i direktivet om
hälsoskyddskrav för vattenbruksdjur och i de
bestämmelser som utfärdats med stöd av det.
Kontrollprogram som har utarbetats för att
upprätthålla sjukdomsfri status med avseende
på en sjukdom som nämns i bilaga 3 ska
uppfylla kraven i bilaga V till beslutet om
tilläggsgarantier.
Evira ska årligen, senast den 30 juni, lägga
fram för jord- och skogsbruksministeriet ett
sammandrag över det föregående årets in-
spektionsbesök och provtagningar och resul-
taten av dem. Med avseende på sjukdomar
som nämns i bilaga 3 ska de uppgifter för det
föregående årets del som anges i punkt 8 i
bilaga V till beslutet om tilläggsgarantier
dock lämnas in senast den 15 april årligen.

52 §

Åtgärder när kraven för upprätthållande av
sjukdomsfri status inte uppfylls

Om en kommunalveterinär eller länsveteri-
när har skäl att misstänka att lagen om djur-
sjukdomar eller denna förordning har över-
trätts på ett väsentligt sätt på en anläggning
på ett område som förklarats sjukdomsfritt
och att överträdelsen har medfört avsevärd
risk för spridning av sjukdomen i fråga, ska
kommunalveterinären eller länsveterinären
genast underrätta Evira om saken. Evira ska
underrätta jord- och skogsbruksministeriet,
som fattar beslut om ett eventuellt tillfälligt

upphävande av den sjukdomsfria statusen för
områdets vidkommande.
Länsveterinären ska se till att en epide-

miologisk undersökning utan dröjsmål görs
på anläggningen och att åtgärder enligt 8 kap.
vidtas vid misstanke om sjukdom. Om den
epidemiologiska undersökningen bekräftar
att en infektion med stor sannolikhet före-
kommer upphäver jord- och skogsbruksmini-
steriet eller kommissionen den sjukdomsfria
statusen för det berörda områdets del.

15 kap.

Särskilda bestämmelser

53 §

Laboratorieundersökningar

När det är fråga om misstanke om eller
bekräftande av förekomsten av en sjukdom
som nämns i bilaga 1 eller 2 ska laboratorie-
undersökningarna företas på det sätt som för-
utsätts i direktivet om djurhälsokrav för vat-
tenbruksdjur och i de rättsakter och författ-
ningar som utfärdats med stöd av det.
När det är fråga om misstanke om eller

bekräftande av förekomsten av en sjukdom
som nämns i bilaga 3 ska laboratorieunder-
sökningarna företas på det sätt som förutsätts
i bilaga II till beslutet om tilläggsgarantier.

54 §

Vaccinering

Det är förbjudet att vaccinera djur mot
sjukdomar som nämns i bilaga 1, 2 eller 3,
om inte något annat föreskrivs i en förord-
ning av jord- och skogsbruksministeriet som
handlar om upprättande av ett restriktionsom-
råde eller om bekämpning av någon djursjuk-
dom.
Evira får emellertid på ansökan bevilja till-

stånd att avvika från ett förbud enligt 1 mom.
för att vaccinera djur som ett led i en veten-
skaplig undersökning som syftar till att ta
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fram eller testa vacciner under kontrollerade
former. För beviljande av tillstånd krävs det
att den som utför undersökningen vidtar än-
damålsenliga åtgärder för att skydda sådana
djur som inte ingår i undersökningen mot
eventuella biverkningar av en vaccinering
som företagits i samband med undersök-
ningen. På de ovan nämnda villkoren får
Evira också avvika från ett förbud enligt 1
mom. för att vaccinera djur som ett led i
Eviras egen forskningsverksamhet. Evira ska
dessutom göra en förhandsanmälan till jord-
och skogsbruksministeriet om att ett försök
som gäller vacciner kommer att inledas.

55 §

Beredskapsplan för sjukdomar som nämns i
bilaga 1 och andra nya sjukdomar

Evira ska utarbeta och lägga fram för jord-
och skogsbruksministeriet en beredskapsplan
med avseende på de sjukdomar enligt bilaga
1 beträffande vilka mottagliga arter förekom-
mer i Finland och med avseende på eventu-
ella nya sjukdomar som avses i 47 § 1 mom.
I beredskapsplanen ska det anges vilka natio-
nella åtgärder som krävs för att upprätthålla
en hög nivå av medvetenhet om sjukdomen
och en hög sjukdomsberedskap och för att
skydda bestånden av frilevande vattendjur.
När beredskapsplanen utarbetas ska kraven i
bilaga VII till direktivet om hälsovårdskrav
för vattenbruksdjur beaktas. Beredskapspla-
nen ska uppdateras vart femte år.

56 §

Ersättningar

Bestämmelser om ersättning för kostnader
och inkomstbortfall som bekämpningen av
sjukdomar som nämns i bilagorna 1–3 med-
för finns i 15–21 b § i lagen om djursjukdo-
mar och 13–15 § i lagen om bekämpande av
djursjukdomar, som med lätthet sprida sig
(488/1960). Bestämmelser om ersättning för
bekämpning av BKD finns dessutom i BKD-
förordningen.

Kostnaderna för desinfektionsåtgärder en-
ligt denna förordning och för ämnen och
tillbehör som används vid dem betalas inte av
statens medel, utom i situationer där det har
föreskrivits att desinfektionen ska utföras ef-
ter att djuren på anläggningen har avlivats på
order av en myndighet.

16 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmel-
ser

57 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 au-
gusti 2008.
Genom denna förordning upphävs följande

författningar, av dem de som nämns i 2 och 3
punkten jämte ändringar:
1) jord- och skogsbruksministeriets förord-

ning av den 8 maj 2001 om bekämpning av
VHS-, IHN-, och ISA-sjuka hos fisk
(19/VLA/2001),
2) jord- och skogsbruksministeriets beslut

av den 18 december 1998 om förebyggandet
av spridningen av vissa virussjukdomar hos
fiskar (1087/1998),
3) jord- och skogsbruksministeriets beslut

av den 18 december 1998 om förebyggandet
av spridningen av furunkulos hos laxfiskar
(1086/1998),
4) jord- och skogsbruksministeriets beslut

av den 16 juni 1997 om bekämpning av
haplosporidiosis, iridovirosis, marteiliosis,
mikrokytosis och perkinosis hos ostron
(21/VLA/1997), och
5) jord- och skogsbruksministeriets förord-

ning av den 8 mars 2005 om användning av
vild fisk från havsområden som foder för
odlad fisk (157/2005).

58 §

Övergångsbestämmelse

Eviras och TE-centralens beslut om för-
flyttningstillstånd som har utfärdats med stöd
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av ett beslut enligt 57 § 2 mom. 2 och 3
punkten som upphävs gäller till och med den

sista giltighetsdag som anges i beslutet om
förflyttningstillstånd.

Helsingfors den 19 juni 2008

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Veterinäröverinspektör Riitta Rahkonen
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Bilaga 1 
 
 
 
 

Sjukdomar som man vill att EU:s territorium ska vara fritt från  
 
Sjukdomens eller sjukdom-
salstrarens namn 

Mottagliga arter 

Epizootisk hematopoietisk 
nekros (EHN) 

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss) och abborre 
(Perca fluviatilis) 

Epizootiskt ulcerativt syndrom  
(EUS) 

Fisksläktena Catla, Channa, Labeo, 
Mastacembelus, Mugil, Puntius och 
Trichogaster 

Infektion orsakad av Bonamia 
exitiosa 

Australiska ostron (Ostrea angasi) och 
chilenska ostron (Ostrea chilensis) 

Infektion orsakad av Perkinsus 
marinus 

Japanska jätteostron (Crassostrea gigas) och 
amerikanska ostron (Crassostrea virginica) 

Infektion orsakad av Microcytos 
mackini 

Japanska jätteostron (Crassostrea gigas), 
amerikanska ostron (Crassostrea virginica), 
olympiaosteri (Ostrea conchaphila) och vanliga 
ostron (Ostrea edulis) 

Taura-syndrom Räkor av arterna 
Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris och 
Penaeus vannamei  

Yellowhead disease Räkor av arterna 
Penaeus aztecus, P. duorarum, P. japonicus, P. 
monodon, P. setiferus, P. stylirostris och P. 
vannamei 

 



 Nr 470  
  

 

1362

Bilaga 2 
 
 
 
 

Arter vars spridning inom EU övervakas 
 
Sjukdomens eller sjukdoms-
alstrarens namn 

Mottagliga arter 

Viral hemorragisk septikemi  
(VHS) 

Sill (Clupea spp.), sik (Coregonus spp.), gäd-
da (Esox lucius), kolja (Gadus aeglefinus), 
stillahavstorsk (G. macrocephalus), atlant-
torsk (G. morhua), stillahavslax (Oncorhyn-
chus spp.), regnbåge (O. mykiss), femtömmad 
skärlånga (Onos mustelus), öring (Salmo trut-
ta), piggvar (Scophthalmus maximus) vass-
buk (Sprattus sprattus) och harr (Thymallus 
thymallus) 

Infektiös hematopoetisk nek-
ros (IHN) 

Hundlax (Oncorhynchus keta), silverlax (O. 
kisutch), masulax (O. masou), regnbåge (O. 
mykiss), indianlax (O. nerka), Biwa-lax (O. 
rhodurus), kungslax (O. tshawytscha) och at-
lantlax (Salmo salar) 

Koiherpesvirus (KHV) Vanlig karp och koikarp  (Cyprinus carpio) 
Infektiös laxanemi (ISA) Regnbåge (Oncorhynchus mykiss), atlantlax 

(Salmo salar) och öring (Salmo trutta) 
Infektion orsakad av Martei-
lia refringens  

Australiska ostron (Ostrea angasi), chilenska 
ostron (O. chilensis), vanliga ostron (O. edu-
lis), argentinska ostron (O. puelchana), blå-
musslor (Mytilus edulis) och medelhavsblå-
musslor (M. galloprovincialis) 

Infektion orsakad av Bonamia 
ostreae   

Australiska ostron (Ostrea angasi), chilenska 
ostron (O. chilensis), O. conchaphila, O. den-
selammellosa, vanliga ostron (O. edulis) och 
argentinska ostron (O. puelchana) 

White spot disease Alla kräftdjur av ordningen  Decapoda 
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Bilaga 3 
 
 
 
 

Sjukdomar för vilka Finland har fått tilläggsgarantier 
 
Sjukdomens eller sjuk-
domsalstrarens namn 

Mottagliga arter Vektorarter som 
sprider sjukdomen 

Gyrodactylus salaris Laxfisk av familjen Salmoni-
dae och arter som hålls på 
samma plats som laxfisk av 
familjen Salmonidae. 

Tana älvs och Nää-
tämöjokis avrin-
ningsområden; sjuk-
domsfrihet 
Paatsjoki, Luttojoki 
och Uutuanjoki vat-
tenområden; buffert-
zon 

Infektiös pankreasnekros 
(IPN) 

Laxfisk av familjen Sal-
monidae 

Insjöområdet i Fin-
land; sjukdomsfrihet 
(Vuoksens och Kemi-
jokis avrinningsom-
råden är ett buffert-
område) 

Bakteriell njursjukdom 
(BKD) 

Laxfisk av familjen Sal-
monidae 

Insjöområdet i Fin-
land;  utrotningsprog-
ram 

Vårviremi hos karp (SVC) Marmorkarp (Aristichthys 
nobilis), guldfisk (Carassius 
auratus), ruda (Carassius 
carassius), gräskarp 
(Ctenopharyngodon idellus), 
vanlig karp och koikarp 
(Cyprinus carpio), silverkarp 
(Hypophthalmichthys 
molitrix), mal (Silurus glanis) 
och sutare (Tinca tinca) 

Hela landet; 
sjukdomsfrihet  
(Vuoksens avrin-
ningsområde är ett 
buffertområde) 

 



 Nr 470  
  

 

1364

Bilaga 4 
 
 
 
 

Hälsoklassificering av områden 
Sjukdomar som nämns i bilaga 2  

 
 Kategori I 

Sjukdomsfria 
Kategori II 

Övervaknings-
program 

 

Kategori 
III 

Ej de-
finierade 

Kategori 
IV 

Utrotnings-
program 

Kategori 
V 

Smitto-
områden 

Fisksjukdomar 
IHN Hela landet     
VHS Hela landet 

utom landska-
pet Åland och 
restriktions-
området  
Nystad-
Pyhäranta-
Raumo 

  Landskapet 
Åland och 
restriktions-
området 
Nystad- 
Pyhäranta- 
Raumo 

 

ISA Hela Landet     
KHV   Hela landet   
Blötdjurssjukdomar 
Marteilios   Hela landet   
Bonamios   Hela landet   
Kräftdjurssjukdomar 
White 
spot 
disease 

  Hela landet   
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