
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 19 december 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

1009/2013

om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2013

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om
djursjukdomar (441/2013) och 21 h § i läkemedelslagen (395/1987), sådan den lyder i lag
311/2009:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på förebyg-
gande och bekämpning av djursjukdomar hos
fisk, kräftdjur och blötdjur och på förhin-
drande av sådana djursjukdomars spridning.

2 §

Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om bekämpning av parasi-
ten Gyrodactylus salaris finns, utöver vad
som föreskrivs i denna lag, i jord- och skogs-
bruksministeriets förordning om skyddande
av Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulo-
majoki och Uutuanjoki vattenområden från
spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris
(1376/2004).

Bestämmelser om användning av hälsoin-
tyg och förlagor till djurhälsointyg vid för-
flyttningar av vattenbruksdjur, deras könscel-
ler och orensad fisk mellan områden som

tillhör olika hälsokategorier eller bort från
restriktionsområden finns i kommissionens
förordning (EG) nr 1251/2008 om tillämp-
ning av rådets direktiv 2006/88/EG när det
gäller villkor och intygskrav för utsläppande
på marknaden och import till gemenskapen
av djur och produkter från vattenbruk och om
fastställande av en förteckning över smittbä-
rande arter.

Bestämmelser om verkställande av frivillig
hälsoövervakning för att övervaka renibakte-
rios finns i statsrådets förordning om hälso-
kontroll av djur och bekämpning av djursjuk-
domar vid artificiell reproduktion av djur
(838/2013).

Bestämmelser om myndighetsbefogenheter
i fråga om verkställigheten av kommissio-
nens förordning (EG) nr 1251/2008 finns i
lagen om djursjukdomar.

3 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) fisk arter som tillhör överklassen Agna-

tha och klasserna Chondrichtyes och
Osteichtyes,

2) kräftdjur vattenlevande kräftdjur som
tillhör understammen Crustacea,



3) blötdjur vattenlevande musslor,
snäckor och bläckfiskar som tillhör stammen
Mollusca,

4) metesdamm en damm eller något annat
avgränsat område där ett fisk-, kräftdjurs-
eller blötdjursbestånd bevaras genom föra in
djuren i fråga endast för sportfiskeändamål,

5) orensad fisk död fisk som har avblodats
men inte urtagits,

6) odlad fisk fisk som är vattenbruksdjur,
7) vattenlevande prydnadsdjur fisk, kräft-

djur och blötdjur som hålls, föds upp eller
släpps ut på marknaden endast för prydnads-
ändamål,

8) mottaglig art en art som i avsnitt II i
bilaga IV till rådets direktiv 2006/88/EG om
djurhälsokrav för djur och produkter från vat-
tenbruk och om förebyggande och bekämp-
ning av vissa sjukdomar hos vattenlevande
djur (nedan direktivet om djurhälsokrav för
vattenbruksdjur) eller i avsnitt C i bilaga II
till kommissionens förordning (EG) nr
1251/2008 uppges vara mottaglig för sjukdo-
men i fråga,

9) vektorart en art som i bilaga I till kom-
missionens förordning (EG) nr 1251/2008
anges vara smittbärare av sjukdomen i fråga,

10) epidemiologisk enhet en grupp eller
grupper av vattenbruksdjur, där individerna
sinsemellan löper lika stor risk att exponeras
för sjukdomsalstrare, antingen till följd av
vattenförsörjning eller till följd av verksam-
hetsutövarens verksamhetsrutiner,

11) insjöområde sjöar, dammar, sådana
delar av älvar och älvmynningar dit vand-
ringsfisk från havsområdet inte kan vandra
eller dit den kan vandra bara genom att pas-
sera minst två vandringshinder längs med en
fiskväg samt djurhållningsplatser som tar vat-
ten från de nämnda vattendragen eller som
använder grundvatten,

12) djursjukdomar som lätt sprider sig en
djursjukdom som i jord- och skogsbruksmini-
steriets förordning om djursjukdomar som
ska bekämpas och klassificeringen av dem
(843/2013) betecknas som en djursjukdom
som lätt sprider sig, och

13) djursjukdom som ska övervakas en
djursjukdom som i den i punkt 12 nämnda
förordningen betecknas som en djursjukdom
som ska övervakas.

2 kap.

Ansökan om tillstånd för vattenbruks- och
rensningsverksamhet

4 §

Ansökan om tillstånd som gäller vattenbruks-
verksamhet och innehållet i beskrivningen av

djurhållningsplatsens egenkontroll

En ansökan om tillstånd enligt 56 § 1
mom. i lagen om djursjukdomar eller en be-
skrivning av verksamheten som fogats till
den ska innehålla åtminstone följande uppgif-
ter:

1) verksamhetsutövarens namn, posta-
dress, telefonnummer och eventuell e-posta-
dress,

2) djurhållningsplatsens eller djurhåll-
ningsplatsernas namn och tidigare namn, sig-
num i vattenbruksregistret, besöks- och
postadress samt namn, telefonnummer och
eventuell e-postadress för den person som
ansvarar för djurhållningsplatsens verksam-
het,

3) eventuellt FO-nummer,
4) den dag verksamheten har inletts eller

är avsedd att inledas,
5) djurhållningsplatsens eller djurhåll-

ningsplatsernas geografiska läge angivet med
koordinater i ett koordinatsystem som an-
vänds nationellt samt kommun, fiskeområde
och koden för vattenområdet,

6) detaljerade uppgifter om vattenförsörj-
ning och utsläpp i fråga om djurhållningsplat-
ser i insjöområdet,

7) information om produktionsinriktning
som anger om det på djurhållningsplatsen
utövas romkläckning, produktion av stam-
fisk, produktion av yngel, produktion av sätt-
fisk, produktion av matfisk, produktion i
dammar med naturligt foder, produktion av
matkräftor, produktion av kräftyngel, försälj-
ning eller överlåtelse till metesdammar, av-
blodning, rensningsverksamhet, förädling, di-
rektförsäljning till konsumenter, framställ-
ning av foder eller hållande eller förmedling
av prydnadsfiskar,

8) arterna för vattenbruksdjuren som hålls
på djurhållningsplatsen,

9) befintliga tillstånd och godkännanden,
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de väsentliga villkor i fråga om produktion
som har angivits i dem samt andra väsentliga
uppgifter om tillstånd och godkännanden,
och

10) 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:

1) åtgärder för förebyggande av att sjuk-
domar sprids till djurhållningsplatsen,

2) åtgärder för uppföljning av sjukdomar
på djurhållningsplatsen,

3) åtgärder vid misstanke om att en djur-
sjukdom förekommer på djurhållningsplat-
sen,

4) åtgärder vid konstaterandet av en djur-
sjukdom på djurhållningsplatsen,

5) åtgärder för förebyggande av att sjuk-
domar sprids inom djurhållningsplatsen,

6) åtgärder för förhindrande av att sjukdo-
mar sprids från djurhållningsplatsen till vat-
tendrag nedströms och andra djurhållnings-
platser,

7) behandling av döda och sjuka fiskar
och eventuellt slaktavfall,

8) en planritning över djurhållningsplat-
sen, vattenförsörjning och utsläpp samt läges-
uppgifter i fråga om vattenförsörjning och
utsläpp, och

9) en beskrivning av uppgifterna i bokfö-
ringen över djurhållningsplatsens verksam-
het, såsom behandlingar av vattenbruksdjur
och andra åtgärder som vidtas för djurens del,
dödligheten, de djur och könsceller som förs
in på och lämnar djurhållningsplatsen samt
djurhållningsplatsens renhållning.

5 §

Ansökan om tillstånd som gäller verksamhe-
ten vid vissa rensningsanläggningar och
innehållet i beskrivningen av rensningsan-

läggningens egenkontroll

En ansökan som gäller rensningsverksam-
het enligt 56 § 2 mom. i lagen om djursjuk-
domar eller en verksamhetsbeskrivning som
fogats till den ska innehålla åtminstone föl-
jande uppgifter:

1) verksamhetsutövarens namn, adress
och andra kontaktuppgifter,

2) rensningsanläggningens namn och tidi-
gare namn, besöks- och postadress samt
namn och kontaktuppgifter för den person
som ansvarar för rensningsanläggningens
verksamhet,

3) eventuellt FO-nummer,
4) den dag då verksamheten har inletts

eller är avsedd att inledas,
5) befintliga tillstånd och godkännanden

och de väsentliga uppgifterna om dem, och
6) rensningsanläggningens geografiska

läge angivet med koordinater angivet med
koordinater i ett koordinatsystem som an-
vänds nationellt samt kommun, fiskeområde
och koden för vattenområdet.

Den beskrivning av egenkontroll som ska
fogas till ansökan ska innehålla åtminstone
följande uppgifter:

1) de fiskarter som hanteras vid rensnings-
anläggningen,

2) en beskrivning av hur levande och
orensad fisk förvaras före hanteringen,

3) en beskrivning av hur rensningsanlägg-
ningens avblodnings- och avloppsvatten be-
handlas,

4) en beskrivning av hur slaktavfallet be-
handlas,

5) en beskrivning av bokföringen som är
förenlig med 18 § i livsmedelslagen
(23/2006), och

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

3 kap.

Krav som gäller transport och frisläpp-
ning i naturen av vattenbruksdjur och de-

ras könsceller

6 §

Allmänna krav som gäller transport av vat-
tenbruksdjur och deras könsceller

Vattenbruksdjur och deras könsceller får
transporteras från djurhållningsplatsen bara
på följande villkor:

1) den fraktsedel eller handling av mot-
svarande slag som är avsedd för mottagaren
av vattenbruksdjuren eller deras könsceller
för säkerställande av spårbarheten ska inne-
hålla uppgifter åtminstone om art, antal, ål-
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der, medelvikt, ursprung och ägare för de
djur eller könsceller som transporteras samt
om transportens avgångsdatum och -plats och
tilltänkta destination,

2) det förs bok över de djurhållningsplat-
ser, rensningsanläggningar, förädlingsanlägg-
ningar samt vattentäkter och dräneringsstäl-
len för transportbehållare som transportmed-
let besöker, och

3) det förs bok över djurens dödlighet un-
der transporten.

Vid transport av könsceller kan fraktsedeln
eller den handling av motsvarande slag som
är avsedd för mottagaren med avvikelse från
1 mom. 1 punkten i stället för antal och
medelvikt innehålla uppgifter om volymen
för de könsceller som transporteras.

Vattenbruksdjur eller deras könsceller som
transporteras för utplantering eller vidareod-
ling ska vara friska och livskraftiga enligt en
visuell kontroll. De ska komma från en djur-
hållningsplats där man ger akt på vatten-
bruksdjurens dödlighet och det med hjälp av
djurhållningsplatsens bokföring är möjligt att
bedöma djurens normala dödlighet på djur-
hållningsplatsen och i dess separata epide-
miologiska enheter. Dessutom ställs som vill-
kor för transporten att vattenbruksdjuren och
könscellerna kommer från en djurhållnings-
plats eller en epidemiologisk enhet där det
inte förekommer en märkbar ökning i dödlig-
heten, om inte dödligheten kan bevisas bero
på något annat än djursjukdom.

Avkomma till moderstammar av frilevande
laxfisk som transporteras för utplantering el-
ler vidareodling ska härstamma från moder-
stammar som med negativt resultat har un-
dersökts med avseende på IHN, VHS, ISA
och IPN.

7 §

Hälsokategorier för olika områden

Till kategori 1 (sjukdomsfria områden) i
41 § i lagen om djursjukdomar hör:

1) hela Finland med avseende på ISA och
IHN och

2) hela Finland med avseende på VHS,
med undantag för landskapet Åland.

Till kategori 3 (ett område vars status i
fråga om sjukdomen inte har definierats) i

41 § i lagen om djursjukdomar hör hela Fin-
land med avseende på KHV, White spot di-
sease, marteilios och bonamios.

Till kategori 4 (ett område där sjukdomen
förekommer och där man försöker utrota den)
i 41 § i lagen om djursjukdomar hör VHS
med avseende på landskapet Åland.

8 §

Förflyttning av vattendjur, könsceller och
orensad odlad fisk mellan områden som till-

hör olika hälsokategorier

När vattendjur förflyttas mellan djurhåll-
ningsplatser eller utplanteras i havet eller i
vattendrag är det tillåtet att

1) till ett område som tillhör kategori 1, 2
eller 4 förflytta mottagliga djur eller könscel-
ler eller djur eller könsceller som tillhör vek-
torarter bara från ett område som med avse-
ende på sjukdomen tillhör kategori 1, och

2) till ett område som tillhör kategori 3
förflytta mottagliga djur eller könsceller bara
från ett område som med avseende på sjuk-
domen tillhör kategori 1, 2 eller 3.

Det som föreskrivs i 1 mom. 1 punkten
tillämpas också när mottaglig orensad odlad
fisk förflyttas från en djurhållningsplats till
en rensningsanläggning, med undantag för de
fall där fisken förflyttas till en i 55 § 2 mom.
i lagen om djursjukdomar avsedd rensnings-
anläggning som beviljats tillstånd, för att
hanteras där.

Det som föreskrivs i 1 mom. 1 punkten
gäller dock inte vattendjur som tillhör vek-
torarter och som har hållits i karantän god-
känd av regionförvaltningsverket enligt 57 § i
lagen om djursjukdomar ända tills risken för
att sjukdomen sprids har sjunkit till en god-
tagbar nivå.

9 §

Krav som gäller frisläppning i naturen av
vattenbruksdjur

Vid frisläppning av vattenbruksdjur i havet
eller i vattendrag ska man, utöver det som
föreskrivs i 6 §, se till att utplanteringen inte
ökar risken för spridning av IPN, furunkulos,
eller kräftpest eller någon annan sjukdom
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som förekommer hos vattendjur till djurhåll-
ningsplatser som finns i närheten av eller
nedströms om utplanteringsplatsen.

I insjöområden får utplanteras fisk som är
mottaglig för BKD, samt dess könsceller,
endast från djurhållningsplatser inom områ-
den som avses i 5 § 17 punkten i jord- och
skogsbruksministeriets förordning om djur-
sjukdomar som ska bekämpas och klassifice-
ringen av dem eller från djurhållningsplatser
som hör till hälsokategori 1 enligt 13 § i
statsrådets förordning om hälsokontroll av
djur och bekämpning av djursjukdomar vid
artificiell reproduktion av djur.

10 §

Undantag som gäller vetenskaplig forskning
och vattenlevande prydnadsdjur

Det som föreskrivs i detta kapitel gäller
inte:

1) förflyttning av vattendjur eller deras
könsceller för bedrivande av vetenskaplig
forskning till forskningslokaler som inte är i
direkt kontakt med kringliggande vattenom-
råden, och från vilka vattendjuren och deras
könsceller inte förflyttas vidare, eller

2) förflyttning av sådana vattenlevande
prydnadsdjur eller deras könsceller som för-
varas i icke-kommersiella akvarier.

På förflyttning av vattendjur och deras
könsceller enligt 1 mom. ska 74 § 1 och 2
mom. tillämpas.

4 kap.

Åtgärder på djurhållningsplatser vid miss-
tanke om förekomst av djursjukdom som

lätt sprider sig

11 §

Beslut för att förhindra spridning av sjukdom

Vid formell misstanke om djursjukdom när
det gäller djursjukdom som lätt sprider sig
hos vattenbruksdjur på en djurhållningsplats
ska ett beslut fattas enligt 23 § 1 mom. i
lagen om djursjukdomar genom vilket

1) införandet av vattenbruksdjur och deras
könsceller till djurhållningsplatsen och bort-
förandet av dem därifrån förbjuds,

2) det åläggs att tillräckligt noggrant för-
teckna vattenbruksdjuren och deras könscel-
ler i respektive bassäng på djurhållningsplat-
sen, och att hålla förteckningen uppdaterad,

3) bortförseln av biprodukter av vatten-
bruksdjur från djurhållningsplatsen för andra
ändamål än för att bortskaffas på ett sätt som
inte medför fara för spridning av sjukdom
förbjuds,

4) bortförseln av andra ämnen eller red-
skap från djurhållningsplatsen som kan
sprida sjukdomen förbjuds,

5) det åläggs att se till att fordon och
skyddsutrustning för personer rengörs och
desinficeras på tillbörligt sätt, och

6) det åläggs att skilt för varje bassäng
samla in uppgifter om vattenbruksdjurens
dagliga dödlighet under en tid av minst två
veckor och att regionförvaltningsverket del-
ges uppgifterna.

12 §

Dispens från beslut

Dispens enligt 23 § 3 mom. i lagen om
djursjukdomar kan avse vilket som helst för-
bud eller vilken som helst åtgärd enligt 11 §
1—6 punkten.

13 §

Åtgärder på djurhållningsplatser från eller
till vilka sjukdomen kan ha spridits

Vid en inspektion som avses i 22 § 2 mom.
i lagen om djursjukdomar ska man bedöma
om de fakta som kommit fram utgör en till-
räcklig grund för en formell misstanke om
djursjukdom på en sådan spårad djurhåll-
ningsplats från eller till vilken sjukdomen
kan ha spridits.

Alla uppfödningsenheter på djurhållnings-
platsen ska inspekteras och i samband med
detta ska även uppgifter om vattenbruksdju-
rens dödlighet inspekteras. Uppgifterna om
inspektionen ska meddelas regionförvalt-
ningsverket.

Vid en formell misstanke om djursjukdom
tillämpas bestämmelserna i 11 och 12 §.
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5 kap.

Åtgärder vid bekräftad förekomst på en
djurhållningsplats av en djursjukdom som

lätt sprider sig

14 §

Beslut för att förhindra spridning av sjukdo-
men samt dispens från det

När en sjukdom som lätt sprider sig har
konstaterats förekomma hos vattenbruksdju-
ren på en djurhållningsplats ska det utan
dröjsmål fattas ett beslut enligt 23 § i lagen
om djursjukdomar, om inte ett sådant beslut
redan har fattats med stöd av en formell
misstanke om djursjukdom. Genom beslutet
ska aktören åläggas att iaktta förbuden och
åläggandena i 11 § 1 mom. 1−5 punkten.

Från beslutet kan ges dispens enligt 23 § 3
mom. i lagen om djursjukdomar. Man kan
emellertid inte ges tillstånd för att föra bort
vattenbruksdjur som är mottagliga eller som
tillhör vektorarter eller deras könsceller från
djurhållningsplatsen, om inte

1) vattenbruksdjuren transporteras direkt
för avlivning eller deras könsceller bortskaf-
fas så att risk för spridning av sjukdom inte
uppstår,

2) vattenbruksdjuren transporteras direkt
för slakt och rensning till en rensningsanlägg-
ning som för sin verksamhet har ett tillstånd
enligt 55 § 2 mom. i lagen om djursjukdo-
mar.

Vid beslut för att förhindra spridning av
VHS eller IHN kan tillstånd dessutom ges för
att transportera vattenbruksdjuren eller köns-
cellerna direkt till en djurhållningsplats som
är belägen inom ett smittområde som med
avseende på sjukdomen hör till kategori 5
enligt 41 § i lagen om djursjukdomar.

15 §

Beslut om utrotande av en djursjukdom på en
djurhållningsplats

Efter det att en djursjukdom som lätt spri-
der sig har konstaterats ska det genom ett
beslut enligt 26 § i lagen om djursjukdomar
bestämmas att vattenbruksdjuren på djurhåll-
ningsplatsen ska avlivas och att könscellerna

ska bortskaffas utan dröjsmål. Det kan emel-
lertid bestämmas att vattenbruksdjur som har
nått försäljningsstorlek och som inte uppvisar
sjukdomstecken i stället för att avlivas ska
slaktas och rensas vid en rensningsanlägg-
ning som för sin verksamhet har ett tillstånd
enligt 55 § 2 mom. i lagen om djursjukdo-
mar.

Kadaver, könsceller och andra biprodukter
av avlivade eller självdöda vattenbruksdjur
ska bortskaffas så att risk för spridning av
sjukdom inte uppstår. Vid behov ska det be-
stämmas att det för epidemiologiska under-
sökningar ska tas prover på vattenbruksdjur
som ska avlivas.

Alla produkter, biprodukter och ämnen och
allt avfall som finns på djurhållningsplatsen
och som sannolikt har kontaminerats av sjuk-
dom ska bortskaffas eller behandlas så att de
sjukdomsalstrare de eventuellt innehåller för-
störs.

De bassänger, nätkassar och andra kon-
struktioner där vattenbruksdjuren har hållits,
deras omgivning, de fordon som använts för
transport av vattenbruksdjuren eller deras bi-
produkter samt de arbetsredskap och den ut-
rustning som använts vid djurskötseln och all
annan materiel och utrustning som sannolikt
har blivit kontaminerad ska rengöras och des-
inficeras efter det att de åtgärder som avses i
1 mom. har vidtagits eller de djur och pro-
dukter som det har bestämts att ska bli före-
mål för åtgärder har transporterats bort. Om
redskapen och anordningarna inte kan desin-
ficeras ska de bortskaffas.

Den tillsynsmyndighet som verkställer be-
slutet ska föra en detaljerad förteckning över
egendom som har bortskaffats.

16 §

Nya vattenbruksdjur och könsceller som tas
till djurhållningsplatsen

Det ska genom ett beslut enligt 26 § i lagen 
om djursjukdomar  bestämmas att sådana nya
vattenbruksdjur och könsceller som tas till en
djurhållningsplats  efter  att  de  åtgärder som 
krävs för att utrota sjukdomen har genomförts
ska undersökas på ett sätt som med beaktande
av sjukdom och produktionsform  är  tillräck-

                                                                               ligt för att säkerställa att infektionen är borta.
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17 §

Giltighetstid för beslut som fattas i syfte att
förhindra spridning av sjukdomen

Ett beslut enligt 23 § i lagen om djursjuk-
domar kan upphävas delvis då bassänger,
nätkassar och andra konstruktioner som inne-
hållit fiskar under en tillräckligt lång tid efter
det att man vidtagit sådana åtgärder som
krävs för att utrota sjukdom har gjort ett
driftuppehåll med avseende på vattenbruks-
djur och i mån av möjlighet också hållits tom
på vatten för att säkerställa att infektionen är
borta. Om en konstruktion inte kan tömmas
på vatten ska den ha gjort driftuppehåll med
avseende på vattenbruksdjur under en tid av
minst sex månader. Beslutet ska förbli i kraft
till den del det genom beslutet

1) åläggs att tillräckligt noggrant för-
teckna vattenbruksdjuren och könscellerna i
respektive bassäng på djurhållningsplatsen,
och att hålla förteckningen uppdaterad, och

2) förbjuds att föra bort vattenbruksdjur
och deras könsceller från djurhållningsplat-
sen.

På dispens från de förbud och skyldigheter
som förblivit i kraft tillämpas bestämmel-
serna i 14 § 2 och 3 mom.

Ett beslut som avses i 1 mom. kan upphä-
vas helt, när

1) undersökningar av nya vattenbruksdjur
och könsceller som tagits in på djurhållnings-
platsen har utförts och resultaten har varit
negativa, eller

2) konstruktionerna på djurhållningsplat-
sen har varit tömda på vatten i minst två år
eller djurhållningsstället har gjort driftuppe-
håll med avseende på mottagliga vattenbruks-
djur i minst fyra år.

Utöver det som föreskrivs i 1−3 mom. kan
ett beslut enligt 23 § i lagen om djursjukdo-
mar upphävas då en formell misstanke om
djursjukdom har uteslutits.

18 §

Undantag i samband med VHS eller IHN

Om VHS eller IHN har konstaterats på
djurhållningsplatsen kan Livsmedelssäker-
hetsverket med avvikelse från vad som före-

skrivs i 15 § besluta att symtomfria vatten-
bruksdjur inte ska avlivas omedelbart utan får
födas upp till försäljningsstorlek och därefter
slaktas och rensas i en rensningsanläggning
som för sin verksamhet har ett tillstånd enligt
55 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar. Fat-
tandet av beslut förutsätter att risken för att
djursjukdomen sprids inte ökar väsentligt av
att de åtgärder som krävs för att utrota sjuk-
domen skjuts upp.

Om åtgärderna som krävs för att utrota
sjukdomen skjuts upp ska det bestämmas att
de åtgärder som föreskrivs i 15 § 4 mom. ska
vidtas först när alla vattenbruksdjur på djur-
hållningsplatsen har avlivats eller slaktats och
könscellerna bortskaffats.

6 kap.

Områdesvisa åtgärder vid bekämpning av
djursjukdomar som lätt sprider sig

19 §

Inrättande av en restriktionszon

När en djursjukdom som lätt sprider sig
har konstaterats på en djurhållningsplats ska
det med stöd av 33 § i lagen om djursjukdo-
mar inrättas en restriktionszon på det område
som omgärdar den plats där sjukdomen före-
kommer.

20 §

Förbud mot att förflytta vattenlevande djur
och deras könsceller

Transport av levande vattenbruksdjur som
tillhör mottagliga arter eller som tillhör vek-
torarter eller könsceller från sådana vatten-
bruksdjur inom, från eller till restriktionsom-
rådet ska förbjudas genom ett beslut enligt
34 § i lagen om djursjukdomar.

Förbudet som avses i 1 mom. ska komma
att gälla även transport av vattenlevande djur
som tillhör mottagliga arter eller som tillhör
vektorarter och könsceller från sådana djur
och som är avsedda att flyttas till ett annat
habitat.
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21 §

Inspektion av djurhållningsplatser inom
restriktionszoner

Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om
djursjukdomar ska kommunalveterinären
åläggas att inspektera djurhållningsplatser för
mottagliga vattenbruksdjur inom en restrik-
tionszon och att ta nödvändiga prover av
djuren. I samband med inspektionen ska djur-
hållningsplatsens bassänger och nätkassar in-
spekteras med avseende på döda vattenbruks-
djur och vattenbruksdjur som uppvisar sym-
tom. Även djurhållningsplatsens djurförteck-
ning och bokföringen över vattenbruksdju-
rens dödlighet ska inspekteras.

22 §

Åtgärder inom restriktionszoner för att för-
hindra spridning av smitta

Inom restriktionszonen ska genom ett be-
slut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar:

1) aktörer som är ansvariga för djurhåll-
ningsplatser med mottagliga vattenbruksdjur
inom zonen åläggas att övervaka hälsotill-
ståndet och dödligheten hos vattenbruksdju-
ren,

2) personer som besöker djurhållnings-
platser med mottagliga vattenbruksdjur åläg-
gas att se till att de använder skyddskläder
och att deras utrustning rengörs och desinfi-
ceras på tillbörligt sätt, och

3) aktörer som är ansvariga för mottagliga
vattenbruksdjur och innehavare av biproduk-
ter från vattenbruksdjur åläggas att bortskaffa
döda vattenbruksdjur och andra biprodukter
som härstammar från djurhållningsplatsen så
att risk för spridning av sjukdom inte uppstår.

23 §

Desinficering av transportmedel

Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om
djursjukdomar ska det bestämmas att trans-
portmedel som har använts för transport av
mottagliga vattenbruksdjur eller deras köns-
celler eller biprodukter som härstammar från
djurhållningsplatser inom en restriktionszon

ska tvättas och desinficeras efter avlast-
ningen.

24 §

Förbud mot utplantering av vattenbruksdjur
och deras könsceller

Frisläppning av mottagliga vattenbruksdjur
och deras könsceller i naturen inom en res-
triktionszon ska förbjudas genom ett beslut
enligt 34 § i lagen om djursjukdomar.

25 §

Dispens från förbud och åtgärder inom res-
triktionszonen

Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdo-
mar får dispens ges från ett förbud eller en
åtgärd som avses i 20 § 2 mom. och 22−24 §.

Dispens från förbudet i 20 § 1 mom. får
ges om vattenbruksdjuren eller deras könscel-
ler transporteras:

1) direkt för att bli avlivade och bortskaf-
fade på ett sätt som inte medför risk för
spridning av sjukdomen i fråga, eller

2) direkt för slakt och rensning till en
rensningsanläggning som för sin verksamhet
har ett tillstånd enligt 55 § 2 mom. i lagen om
djursjukdomar.

Om en restriktionszon har inrättats för att
förhindra spridning av VHS eller IHN kan
dispens dessutom ges från förbudet i 20 § 1
mom. så att vattenbruksdjuren eller deras
könsceller kan transporteras direkt till en
djurhållningsplats som är belägen inom ett
område som med avseende på sjukdomen hör
till kategori 5 enligt 41 § i lagen om djursjuk-
domar.

26 §

Avveckling av en restriktionszon

En restriktionszon kan avvecklas när de
åtgärder som har förelagts av Livsmedelssä-
kerhetsverket och som krävs för att utrota
sjukdom har genomförts på de djurhållnings-
platser inom en zon där sjukdom har konsta-
terats, då dessutom:

1) undersökningar som behövs i fråga om
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sjukdom har gjorts på djurhållningsplatserna
inom restriktionszonen, och deras resultat har
varit negativa, eller

2) mottagliga vattenbruksdjur inte har od-
lats inom restriktionszonen under fyra års tid.

7 kap.

Åtgärder då djursjukdom som ska överva-
kas misstänks eller konstateras på en djur-

hållningsplats

27 §

Beslut för att förhindra spridning av sjukdom

Vid en formell misstanke gällande en djur-
sjukdom som ska övervakas som förekom-
mer hos vattenbruksdjur eller när en sådan
sjukdom har konstaterats ska ett beslut enligt
23 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar fattas,
genom vilket

1) införandet av vattenbruksdjur och deras
könsceller till djurhållningsplatsen och bort-
förandet av dem därifrån förbjuds,

2) det åläggs att tillräckligt noggrant för-
teckna vattenbruksdjuren och könscellerna i
respektive bassäng på djurhållningsplatsen,
och att hålla förteckningen uppdaterad, och

3) bortförseln av ämnen eller redskap från
djurhållningsplatsen som kan sprida sjukdo-
men förbjuds, och

4) det åläggs att se till att redskap och
skyddsutrustning för personer rengörs och
desinficeras på tillbörligt sätt.

Förbuden i 1 mom. 1 och 3 punkten gäller
dock inte förflyttningen av vattenbruksdjur
eller deras könsceller eller ämnen eller red-
skap till områden i Finland där sjukdomen i
fråga inte getts beteckningen djursjukdom
som ska bekämpas.

28 §

Dispens från beslut

Dispens enligt 23 § 3 mom. i lagen om
djursjukdomar kan avse vilket som helst för-
bud eller vilken som helst åtgärd i 27 § 1
mom. 1—4 punkten.

29 §

Åtgärder på djurhållningsplatser från eller
till vilka sjukdomen kan ha spridits

I en inspektion som avses i 22 § 2 mom. i
lagen om djursjukdomar ska man bedöma om
de fakta som kommit fram utgör en tillräcklig
grund för en formell misstanke om djursjuk-
dom på en sådan spårad djurhållningsplats
utanför ett restriktionsområde från eller till
vilken sjukdomen kan ha spridits.

Alla uppfödningsenheter på djurhållnings-
platsen ska inspekteras och i samband med
detta ska även uppgifter om vattenbruksdju-
rens dödlighet inspekteras. Uppgifterna om
inspektionen ska meddelas regionförvalt-
ningsverket.

Vid en formell misstanke om djursjukdom
tillämpas bestämmelserna i 27 och 28 §.

30 §

Giltighetstiden för beslut som fattas i syfte att
förhindra spridning av sjukdomen

Ett beslut enligt 23 § i lagen om djursjuk-
domar kan upphävas delvis då

1) djurhållningsplatsen eller de delar av
djurhållningsplatsen där sjukdomen i fråga
har konstaterats eller misstänks förekomma
har gjort ett driftuppehåll med avseende på
vattenbruksdjur och könsceller, varefter djur-
hållningsplatsen eller de tömda delarna har
rengjorts och desinficerats och hållits tömda
på vatten under en tid av minst sex veckor
eller, om djurhållningsplatsen eller dess delar
inte kan tömmas på vatten, har gjort driftsup-
pehåll med avseende på vattenbruksdjur så
länge att infektionen försvunnit, eller

2) aktören har lämnat in en plan till regi-
onförvaltningsverket genom vilken djurhåll-
ningsplatsen ska tömmas stegvis på de vat-
tenbruksdjur och könsceller hos vilka sjuk-
dom har konstaterats eller misstänks före-
komma, genom vilken djurhållningsplatsen
eller de tömda delarna rengörs och desinfice-
ras och i enlighet med 1 punkten hålls tömda
med avseende på vatten och vattenbruksdjur
samt genom vilken sjukdomen hindras sprida
sig från djurhållningsstället via produkter,
ämnen eller redskap.
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Beslutet ska förbli i kraft till den del det
genom beslutet

1) åläggs att tillräckligt noggrant för-
teckna vattenbruksdjuren och könscellerna i
respektive bassäng på djurhållningsplatsen,
och att hålla förteckningen uppdaterad,

2) förbjuds att föra bort vattenbruksdjur
och deras könsceller från djurhållningsplat-
sen, och

3) det åläggs att se till att redskap och
skyddsutrustning för personer rengörs och
desinficeras på tillbörligt sätt.

På dispens från de förbud och skyldigheter
som förblivit i kraft tillämpas bestämmel-
serna i 28 §.

Ett beslut som avses i 1 mom. kan upphä-
vas helt, när

1) i fall där 1 mom. 2 punkten har tilläm-
pats den plan som där avses har genomförts,
och

2) nya vattenbruksdjur och könsceller som
tagits in till djurhållningsplatsen eller dess
tömda delar har undersökts på ett sätt som
med avseende på sjukdom och produktions-
form är tillräckligt för att säkerställa att in-
fektionen är borta, och undersökningens re-
sultat har varit negativa.

Ett beslut kan också upphävas helt efter att
djurhållningsplatsens konstruktioner har stått
tömda på vatten i minst två års tid eller
djurhållningsplatsen har gjort driftsuppehåll
med avseende på mottagliga vattenbruksdjur
i minst fyra år.

Utöver det som föreskrivs i 1—5 mom.
kan ett beslut enligt 23 § i lagen om djursjuk-
domar upphävas då en formell misstanke om
djursjukdom har uteslutits.

8 kap.

Områdesvisa åtgärder vid bekämpning av
djursjukdomar som ska övervakas

31 §

Restriktionsområden

Enligt 35 § i lagen om djursjukdomar kan
det genom ett beslut av jord- och skogsbruks-
ministeriet inrättas restriktionsområden för
att förhindra spridning av en djursjukdom
som ska bekämpas. I besluten finns bestäm-

melser om förbud, villkor, restriktioner och
åtgärder enligt 36 § i lagen som ska iakttas
inom restriktionsområdena.

32 §

Dispens från förbuden som gäller förflyttning
av fisk från restriktionsområdena

Från ett förbud som ska iakttas inom ett
restriktionsområde som gäller förflyttning av
fisk kan ges dispens enligt 38 § i lagen om
djursjukdomar. För att dispens ska kunna ges
förutsetts det att risken för att den sjukdom
som restriktionsområdet har inrättats för
sprids inte väsentligt ökar till följd av förflyt-
tandet. I bedömningen av risken för spridning
av sjukdom ska hänsyn tas speciellt till un-
dersökningsresultaten för det ifrågavarande
fiskbeståndet, fiskarnas hälsa på de djurhåll-
ningsplatser som finns i närheten av fångst-
området och risken för att sjukdom sprids till
bestämmelseortens djurhållningsplatser.

De fiskar som förflyttas med stöd av dis-
pensbeslutet ska vara friska och livskraftiga
enligt en visuell kontroll, och i de grupper av
fiskar som förflyttas får inte någon ökad död-
lighet förekomma. Genom dispensbeslutet
ska man försäkra sig om att det i samband
med förflyttandet företas behövliga under-
sökningar med avseende på sjukdomen. Om
fiskarna förflyttas till en djurhållningsplats
ska de hållas isolerade ända tills de undersök-
ningar som förordnats genom dispensbeslutet
har gett negativt resultat. Om undersöknings-
resultatet är positivt, eller ingen undersök-
ning har gjorts, ska fiskarna avlivas och ka-
davren bortskaffas.

9 kap.

Särskilda bestämmelser

33 §

Övervakningsplan

I en sådan övervakningsplan som avses i
18 § i lagen om djursjukdomar ska livsmed-
elssäkerhetsverket inkludera övervakningsun-
dersökningar i enlighet med riktlinjerna i
kommissionens beslut 2008/896/EG om rikt-
linjer för den riskbaserade övervakning av
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djurens hälsa som föreskrivs i rådets direktiv
2006/88/EG.

34 §

Vaccinering

Vaccinering av vattenbruksdjur mot EHN,
VHS, IHN, ISA, IPN, BKD, SAV, KHV och
SVC är förbjudet i hela landet, om inte annat
föreskrivs i fråga om nödvaccinering som
genomförs i en restriktionszon enligt 40 § i
lagen om djursjukdomar.

35 §

Beredskapsplan

En regional beredskapsplan med avseende
på EHN och ISA ska utarbetas i enlighet med
artikel 47 i direktivet om djurhälsokrav för
vattenbruksdjur.

36 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2014.

Genom denna förordning upphävs
1) jord- och skogsbruksministeriets för-

ordning om bekämpning av djursjukdomar
hos fisk, kräftdjur och blötdjur 470/2008, och

2) jord- och skogsbruksministeriets för-
ordning om bekämpning av bakteriell njur-
sjukdom hos fisk 57/2012.

37 §

Övergångsbestämmelse

Beslut om dispens som har beviljats med
stöd av förordningen som nämns i 36 § 2
mom. 1 punkten förblir giltiga till slutet av
den giltighetstid som nämns i beslutet.

Helsingfors den 12 december 2013

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin
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