
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 19 december 2013

Jord- och skogsbruksministeriets beslut

1011/2013

om inrättande av restriktionsområden för att förhindra spridning av infektiös pankreas-
nekros och renibakterios hos fiskar

Utfärdat i Helsingfors den 12 december 2013

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 35 § och 36 § 1 mom. i lagen om
djursjukdomar (441/2013) beslutat följande:

1 §

Syftet med beslutet

Genom detta beslut inrättas restriktionsom-
råden för att förhindra spridning av infektiös
pankreasnekros hos fiskar (IPN) och renibak-
terios hos fiskar (BKD) och det ges bestäm-
melser om förbud, villkor, begränsningar och
åligganden som ska iakttas på restriktionsom-
rådena.

2 §

Definitioner

I detta beslut avses med
1) mottaglig art en art som i avsnitt C i

bilaga II till kommissionens förordning (EG)
nr 1251/2008 anges vara mottaglig för den
ifrågavarande sjukdomen,

2) insjöområde sjöar, dammar, sådana de-
lar av älvar och älvmynningar dit vandrings-
fisk från havsområdet inte kan vandra eller

dit den kan vandra bara genom att passera
minst två vandringshinder längs med en fisk-
väg samt djurhållningsplatser som tar vatten
från de nämnda vattendragen eller som an-
vänder grundvatten,

3) havsområde ett område med havs- eller
brackvatten,

4) vandringsområde de delar av älvar och
älvmynningar dit vandringsfisk från havsom-
rådet har möjlighet att vandra genom att pas-
sera högst ett vandringshinder längs med en
fiskväg, och

5) skyddsområdet med avseende på BKD
insjöområden som hör till Kymmene älvs
vattendrag med undantag av Vesijärvis av-
rinningsområde, samt de insjöområden som
hör till Juustilanjokis, Hounijokis, Tervajo-
kis, Vilajokis, Urpalanjokis, Vaalimaanjokis,
Virojokis, Vehkajokis, Summajokis, Vuok-
sens, Jänisjokis, Kiteenjokis, Tohmajokis,
Hiitolanjokis, Tana älvs, Näätämöjokis, Uu-
tuanjokis, Paatsjokis och Tuulomajokis vat-
tendrag.



3 §

Restriktionsområde för att förhindra
spridning av IPN

Ett restriktionsområde för att hindra sprid-
ning av IPN (restriktionsområdet för IPN)
består av havsområden och vandringsområ-
den.

4 §

Förbud mot förflyttning av frilevande fisk
från restriktionsområdet för IPN

Det är förbjudet att förflytta frilevande fisk
från restriktionsområdet för IPN till ett insjö-
område.

5 §

Förflyttning av könsceller från frilevande fisk
bort från restriktionsområdet för IPN

Könsceller från frilevande fisk som hör till
en mottaglig art får förflyttas bort från res-
triktionsområdet för IPN till ett insjöområde
endast på följande villkor:

1) att det av stamfisk, eller om det är fråga
om harr, sik eller siklöja från samma ställe,
minst 60 stamfiskar i samband med kram-
ningen har tagits prover som har varit nega-
tiva med avseende på IPN, och

2) att könscellerna efter kramningen har
förvarats i ett kläckeri vars inkommande vat-
ten behandlas med avseende på utrotning av
IPN.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i
1 mom. kan könscellerna förflyttas till ett
kläckeri på ett insjöområde före undersök-
ningarna enligt 1 mom. 1 punkten blir klara
förutsatt att utloppsvattnet från kläckeriet
släpps ut i restriktionsområdet, absorberas i
marken eller behandlas med avseende på ut-
rotning av IPN.

6 §

Restriktionsområde för att förhindra
spridning av BKD

Ett restriktionsområde för att hindra sprid-
ning av BKD (restriktionsområdet för BKD)

består av havsområden och vandringsområ-
den och de delar av insjöområdena som är
belägna utanför skyddsområdet med avse-
ende på BKD.

7 §

Förbud mot förflyttning av frilevande fisk
från restriktionsområdet för BKD

Det är förbjudet att förflytta frilevande fisk
från restriktionsområdet för BKD till skydds-
området med avseende på BKD.

8 §

Förflyttning av könsceller från frilevande fisk
bort från restriktionsområdet för BKD

Könsceller från frilevande fisk som hör till
en mottaglig art får förflyttas bort från res-
triktionsområdet för BKD till skyddsområdet
med avseende på BKD endast på följande
villkor:

1) att det av stamfisk, eller om det är fråga
om harr, sik eller siklöja från samma ställe,
av minst 60 stamfiskar i samband med kram-
ningen har tagits prover som har varit nega-
tiva med avseende på BKD, och

2) att könscellerna efter kramningen har
förvarats i ett kläckeri vars inkommande vat-
ten behandlas med avseende på utrotning av
BKD eller är grundvatten.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i
1 mom. kan könscellerna förflyttas till ett
kläckeri på skyddsområdet med avseende på
BKD före undersökningarna enligt 1 mom.
1 punkten blir klara förutsatt att utloppsvatt-
net från kläckeriet släpps ut i restriktionsom-
rådet, absorberas i marken eller behandlas
med avseende på utrotning av BKD.

9 §

Hälsointyg vid förflyttning av vattenbruks-
djur och deras könsceller bort från

ett restriktionsområde

Bestämmelser om användningen av hälso-
intyg vid förflyttning av vattenbruksdjur och
deras könsceller från ett restriktionsområde
till ett annat ställe i Finland samt om förlagor
till djurhälsointyg finns i kommissionens för-
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ordning (EG) nr 1251/2008 om tillämpning
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. Hälsointyget beviljas av kommu-
nalveterinären på begäran av aktören.

10 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari
2014.

Helsingfors den 12 december 2013

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin
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