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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

1036/2013

om hälsokrav för fjäderfän och kläckägg av fjäderfän vid förflyttning mellan medlems-
stater i Europeiska unionen

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2013

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om
djursjukdomar (441/2013):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de krav
för bekämpande av djursjukdomar som är
villkor för förflyttning av levande fjäderfän
samt kläckägg av fjäderfän från Finland till
en annan medlemsstat eller via en annan
medlemsstat till en stat utanför Europeiska
unionen, eller från en annan medlemsstat till
Finland eller via Finland till en tredje med-
lemsstat eller till en stat utanför Europeiska
unionen.

2 §

Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om krav för att bekämpa

djursjukdomar vid förflyttning av fjäderfän
och kläckägg av fjäderfän mellan medlems-
stater finns dessutom i
1) jord- och skogsbruksministeriets för-

ordning om allmänna krav som för att be-
kämpa djursjukdomar ställs vid förflyttning
av levande djur, embryon och könsceller
mellan Europeiska unionens medlemsländer
(1024/2013),
2) kommissionens förordning (EG) nr

617/2008 om tillämpningsföreskrifter för rå-
dets förordning (EG) nr 1234/2007 när det
gäller handelsnormer för kläckägg och gårds-
uppfödda kycklingar,
3) jord- och skogsbruksministeriets för-

ordning om identifiering av fjäderfä och vissa
andra fåglar (867/2010),
4) jord- och skogsbruksministeriets för-

ordning om fjäderfä och andra fåglar samt
kläckägg av dessa som importeras från länder
utanför Europeiska unionen (867/2008),
5) kommissionens förordning (EG) nr

798/2008 om fastställande av en förteckning
över tredjeländer, områden, zoner eller del-
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områden från vilka fjäderfä och fjäderfäpro-
dukter får importeras till och transiteras ge-
nom gemenskapen samt kraven för veterinär-
intyg,
6) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 2160/2003 om bekämpning av
salmonella och vissa andra livsmedelsburna
zoonotiska smittämnen,
7) jord- och skogsbruksministeriets för-
ordning om kontroll av salmonella hos höns
och kalkoner (1037/2013).
Utöver bestämmelserna i denna förord-
ning, och oberoende av dem, tillämpas så-
dana förbud, villkor och restriktioner som
Europeiska kommissionen förelägger som
tillfälliga skyddsåtgärder för att hindra sprid-
ning av djursjukdomar i fråga om vissa för-
flyttningar av fjäderfän eller kläckägg av fjä-
derfän.

3 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) avsändande djurhållningsplats en djur-

hållningsplats i en medlemsstat från vilken en
fågel eller ett kläckägg transporteras till en
annan medlemsstat,
2) djurhållningsplats som utgör destina-
tion en djurhållningsplats i en medlemsstat
till vilken en fågel eller ett kläckägg som
transporterats från en annan medlemsstat an-
länder,
3) höns fåglar av arten Gallus gallus,
4) kalkoner fåglar av arten Meleagris gal-
lopavo,
5) ratiter fåglar i ordningen Struthionifor-

mes (Casuariidae, Rheidae, Struthionidae),
6) kläckägg ägg av avelsfjäderfä avsedda
för kläckning,
7) dagsgamla kycklingar fåglar som inte
är äldre än 72 timmar,
8) fjäderfä i far- och morföräldra- eller

föräldraled fjäderfän som är 72 timmar
gamla eller äldre och som är avsedda för
produktion av kläckägg,
9) fjäderfä för produktion fjäderfän som
är 72 timmar gamla eller äldre och som föds
upp för produktion av kött eller ägg för kon-

sumtion eller för att genom utsättning vid-
makthålla viltstammen,
10) fjäderfä för slakt fjäderfä som skickas
direkt till ett slakteri,
11) kläckeri en djurhållningsplats där
kläckägg inkuberas och kycklingar kläcks,
12) förädlingsinrättning en djurhållnings-
plats som producerar kläckägg för uppföd-
ning av fjäderfä i far- och morföräldra- eller
föräldraled,
13) avelsinrättning en djurhållningsplats
som producerar kläckägg för uppfödning av
fjäderfä för produktion,
14) uppfödningsinrättning en djurhåll-
ningsplats där kycklingar som tillhör fjäderfä
i far- och morföräldra- eller föräldraled eller
fjäderfä för produktion föds upp fram till
äggläggningsstadiet,
15) fjäderfäinrättning förädlingsinrätt-
ningar, avelsinrättningar, kläckerier och upp-
födningsinrättningar,
16) flock fåglar som hålls inomhus i
samma luftrum eller som hålls utomhus i
samma utrymmen eller samma inhägnad och
utgör en enhetlig epidemiologisk enhet,
17) hälsokontroll en av tjänsteveterinären
utförd kontroll av hälsotillståndet hos alla
fjäderfän i fjäderfäinrättningen,
18) tjänsteveterinär kommunalveterinären

eller en veterinär som utsetts av den behöriga
myndigheten i en annan medlemsstat och
som utför de myndighetsuppgifter som före-
skrivits för den i denna förordning.
I denna förordning används också de be-

grepp som definieras i 6 § i lagen om djur-
sjukdomar.

4 §

Sändande av prover till laboratorium

De prover som avses i denna förordning
och som ska tas i Finland ska undersökas
med lämpliga metoder vid Livsmedelssä-
kerhetsverket eller vid ett laboratorium som
godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket. Pro-
verna ska åtföljas av Livsmedelssäker-
hetsverkets följebrev som fyllts i på behörigt
sätt.
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2 kap.

Krav som gäller fjäderfäinrättningar

5 §

Förutsättningar för godkännande av
en fjäderfäinrättning

I 62 § i lagen om djursjukdomar föreskrivs
det om godkännande av fjäderfäinrättningar
som sänder fjäderfän och kläckägg av fjäder-
fän till en annan medlemsstat. Regionförvalt-
ningsverket ska inspektera fjäderfäinrätt-
ningen före godkännande. En förutsättning
för godkännande är att fjäderfäinrättningen
uppfyller kraven i punkt 1 i bilaga I. Region-
förvaltningsverket ska underrätta kommunal-
veterinären och Livsmedelssäkerhetsverket
om godkännandet av en fjäderfäinrättning.
Bestämmelser om offentliggörande av en
förteckning över godkända fjäderfäinrätt-
ningar finns i 96 § 3 mom. i lagen om djur-
sjukdomar. Förteckningen ska offentliggöras
i enlighet med kommissionens beslut
2009/712/EG om tillämpning av rådets direk-
tiv 2008/73/EG avseende Internetbaserade in-
formationssidor med förteckningar över an-
läggningar och laboratorier som godkänts av
medlemsstaterna i enlighet med gemenska-
pens veterinärlagstiftning och avelstekniska
lagstiftning.

6 §

Myndighetstillsyn över fjäderfäinrättningar

Kommunalveterinären ska inspektera fjä-
derfäinrättningens lokaler och verksamhet
minst en gång om året för att säkerställa att
fjäderfäinrättningen fortfarande uppfyller för-
utsättningarna för godkännande och att de
krav som föreskrivits för fjäderfäinrättning-
ens verksamhet iakttas.
Kommunalveterinären ska utan dröjsmål
underrätta regionförvaltningsverket och Livs-
medelssäkerhetsverket om resultatet av in-
spektionerna.

7 §

Återkallande av godkännandet av
en fjäderfäinrättning

Bestämmelser om återkallande av godkän-
nandet av en fjäderfäinrättning finns i 112 § i
lagen om djursjukdomar. Regionförvaltnings-
verket ska underrätta Livsmedelssäkerhets-
verket om att godkännandet av en fjäderfäin-
rättning har återkallats. När Livsmedelssäker-
hetsverket har underrättats ska det återkalla
det godkännandenummer som det gett fjäder-
fäinrättningen.

3 kap.

Krav som gäller förflyttning av fjäderfän
och kläckägg av fjäderfän

8 §

Allmänna krav som gäller levande fjäderfän
och kläckägg

Fjäderfän och kläckägg som förflyttas ska
uppfylla följande allmänna krav:
1) de kommer från en fjäderfäinrättning

som godkänts i enlighet med 62 § i lagen om
djursjukdomar och som uppfyller kraven i
punkt 2 i bilaga I, eller från en inrättning som
godkänts av den behöriga myndigheten i en
annan medlemsstat och som uppfyller kraven
i rådets direktiv 2009/158/EG om djurhälso-
villkor för handel inom gemenskapen med
och för import från tredjeland av fjäderfä och
kläckägg (rådets direktiv 2009/158/EG), med
undantag av situationer där fjäderfä för slakt,
fjäderfän avsedda för att genom utsättning
vidmakthålla viltstammen eller partier på
mindre än 20 fåglar eller deras kläckägg av
andra fjäderfäarter än ratiter förflyttas,
2) tjänsteveterinären har undersökt dem

före förflyttningen i enlighet med vad som
nedan i denna förordning särskilt bestäms,
3) de härstammar inte från en sådan fjä-

derfäinrättning eller djurhållningsplats eller
ett sådant område som med avseende på be-
kämpning av djursjukdomar har belagts med
förbud mot eller begränsningar av förflytt-
ning av fjäderfän eller kläckägg,
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4) beslut om avlivning eller slakt av dem
av orsaker som har att göra med djurens hälsa
har inte fattats, och
5) om de fåglar som ska flyttas eller den
flock som de kläckägg som ska förflyttas
härrör från har vaccinerats, ska vaccinering-
arna uppfylla kraven i bilaga III till rådets
direktiv 2009/158/EG.

9 §

Särskilda hälsokrav som gäller
Newcastlesjukan

När fjäderfän och kläckägg förflyttas till
Finland eller till en annan sådan medlemsstat
eller region inom en medlemsstat som förkla-
rats som ett område där det inte krävs vacci-
nering för bekämpning av Newcastlesjuka i
enlighet med artikel 15 i direktiv
2009/158/EG, ska fjäderfän och kläckägg
uppfylla kraven i denna paragraf.
Kläckägg som förflyttas ska härröra från
flockar
1) som är ovaccinerade,
2) som är vaccinerade med ett inaktiverat
vaccin, eller
3) som är vaccinerade med ett levande
vaccin minst 30 dagar före insamlingen av
kläckäggen.
Dagsgamla kycklingar som förflyttas, in-
klusive kycklingar avsedda för att genom ut-
sättning vidmakthålla viltstammen, får inte
ha vaccinerats mot Newcastlesjukan och de
ska härröra från kläckägg som
1) uppfyller kraven i 2 mom., och
2) har inkuberats i ett kläckeri vid tider
och på platser som är helt skilda från kläck-
ägg som inte uppfyller kraven i 2 mom.
Fjäderfän i far- och morföräldra- och för-
äldraled som förflyttas och fjäderfän för pro-
duktion som förflyttas
1) får inte ha vaccinerats mot Newcastle-
sjukan, och
2) ska ha underkastats isolering under 14
dygn före förflyttningen, under tillsyn av en
tjänsteveterinär antingen vid avsändande
djurhållningsplats eller i en karantän där
ingen fågel har vaccinerats mot Newcastle-
sjukan inom 21 dygn närmast förflyttningen
och ingen fågel som inte är avsedd att förflyt-
tas har tagits emot, och

3) ska inom 14 dygn före avsändandet ha
undersökts serologiskt med negativt resultat;
undersökningen ska genomföras som stick-
provsundersökning av representativa prover.
Fjäderfän för slakt som förflyttas ska här-

röra från flockar som
1) inte har vaccinerats mot Newcastlesju-

kan och som uppfyller kraven i 4 mom. 3
punkten, eller
2) har vaccinerats mot Newcastlesjukan

och under de 14 dagarna närmast avsändan-
det har undersökts genom virusisoleringstest
med negativt resultat; undersökningen ska
genomföras som stickprovsundersökning av
representativa prover.

10 §

Särskilda hälsokrav som gäller kläckägg av
fjäderfän

Utöver det som anges i 8 och 9 § ska
kläckägg som förflyttas uppfylla tilläggskra-
ven i denna paragraf.
Kläckäggen ska härröra från flockar som

uppfyller följande villkor:
1) flocken har under mer än sex veckor

hållits i en eller flera sådana fjäderfäinrätt-
ningar som avses i 9 § 1 mom. 1 punkten,
samt
2) tjänsteveterinären har gjort en klinisk

undersökning av flocken inom 72 timmar
före avsändandet och vid undersökningen har
inga symtom på smittsamma sjukdomar iakt-
tagits.
Undersökning enligt 2 mom. 2 punkten

krävs dock inte om flocken varje månad har
blivit undersökt och den senaste undersök-
ningen gjorts tidigast 31 dagar före förflytt-
ningen. Då ska tjänsteveterinären ha granskat
flockens hälsouppgifter och på grundval av
dem och de uppgifter som den aktör som är
ansvarig för djurhållningsplatsen gett 72 tim-
mar före förflyttningen ha bedömt flockens
aktuella hälsostatus. Om denna bedömning
ger veterinären anledning att misstänka att
det förekommer sjukdom hos flocken ska
veterinären göra en hälsokontroll på flocken i
syfte att utesluta misstanken om sjukdom.
Kläckäggen ska vara märkta i enlighet med

vad som krävs i den förordning av kommis-
sionen som nämns i 2 § 2 punkten.
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Kläckäggen ska dessutom ha desinficerats
på behörigt sätt. Kommunalveterinären ger
anvisningar om desinficeringen av kläckägg
som förflyttas från Finland.
Om det hos ursprungsflocken när äggen
inkuberas uppträder sådana fjäderfäsjukdo-
mar som kan överföras via äggets innehåll
och som med stöd av 5 § i lagen om djursjuk-
domar har getts beteckningen djursjukdom
som ska bekämpas eller anmälningspliktig
djursjukdom, ska Livsmedelssäkerhetsverket
underrätta det kläckeri som är den djurhåll-
ningsplats som utgör destination i en annan
medlemsstat och den myndighet som svarar
för kläckeriet att sjukdomen förekommer.

11 §

Särskilda hälsokrav som gäller dagsgamla
kycklingar

Utöver det som anges i 8 och 9 § ska
dagsgamla kycklingar
1) ha kläckts ur kläckägg som uppfyller
kraven enligt 10 §, och
2) vid avsändandet inte uppvisa några
symtom som tyder på smittsamma fjäderfä-
sjukdomar.
Dagsgamla höns- och kalkonkycklingar
som förflyttas till Finland ska uppfylla til-
läggsgarantierna enligt kommissionens beslut
2003/644/EG om fastställande av tilläggsga-
rantier avseende salmonella för försändelser
av avelsfjäderfä och daggamla kycklingar till
Finland och Sverige som är avsedda att ingå i
flockar av avelsfjäderfä eller fjäderfä för pro-
duktion (kommissionens beslut 2003/644/EG).
Undersökningar enligt tilläggsgarantierna
krävs dock inte om de dagsgamla kycklingar
som förflyttas härrör från en flock som er-
känts följa ett program som motsvarar salmo-
nellakontrollen i Finland och som godkänts av
kommissionen.

12 §

Särskilda hälsokrav som gäller fjäderfän i
far- och morföräldra- och föräldraled och

fjäderfän för produktion

Utöver det som anges i 8 och 9 § kräver
förflyttning av fjäderfän i far- och morför-

äldra- och föräldraled och fjäderfän för pro-
duktion
1) att fåglarna under mer än sex veckor har

hållits i en eller flera sådana fjäderfäinrätt-
ningar som avses i 9 § 1 mom. 1 punkten, och
2) att tjänsteveterinären har gjort en hälso-

kontroll på fåglarna tidigast 48 timmar före
förflyttningen, och att det vid kontrollen inte
har iakttagits några symtom som tyder på
smittsamma fjäderfäsjukdomar hos fåglarna.
Höns och kalkoner i far- och morföräldra-

och föräldraled ska om de förflyttas till Fin-
land uppfylla tilläggsgarantierna enligt kom-
missionens beslut 2003/644/EG om faststäl-
lande av tilläggsgarantier avseende salmo-
nella för försändelser av värphöns till Finland
och Sverige. Undersökningar enligt tilläggs-
garantierna krävs dock inte om de höns och
kalkoner som förflyttas härrör från en flock
som erkänts följa ett program som motsvarar
salmonellakontrollen i Finland och som god-
känts av kommissionen.
Höns för produktion ska om de förflyttas

till Finland uppfylla tilläggsgarantierna enligt
kommissionens beslut 2004/235/EG om fast-
ställande av tilläggsgarantier avseende sal-
monella för försändelser av värphöns till Fin-
land och Sverige. Undersökningar enligt til-
läggsgarantierna krävs dock inte om de höns
som förflyttas härrör från en flock som er-
känts följa ett program som motsvarar salmo-
nellakontrollen i Finland och som godkänts
av kommissionen.

13 §

Särskilda hälsokrav som gäller fjäderfä för
slakt

Utöver det som anges i 8 och 9 § ska
fjäderfä för slakt sedan kläckningen eller un-
der minst 21 dagar före förflyttningen ha
hållits på den avsändande djurhållningsplat-
sen. Tjänsteveterinären ska tidigast 5 dagar
före förflyttningen ha gjort en hälsokontroll
på den flock som ska avsändas och vid kon-
trollen ska det ha konstaterats att det inte
iakttagits några symtom som tyder på smitt-
samma fjäderfäsjukdomar hos fjäderfäna.
Höns och kalkoner som förflyttas till Fin-

land för slakt ska uppfylla de tilläggsgaran-
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tier som avses i rådets beslut 95/410/EG som
fastställer regler för mikrobiologisk provtag-
ning i ursprungsanläggningen av fjäderfän
för slakt avsedda för Finland och Sverige.
Undersökningar enligt tilläggsgarantierna
krävs dock inte om de höns och kalkoner som
förflyttas härrör från en flock som erkänts
följa ett program som motsvarar salmonella-
kontrollen i Finland och som godkänts av
kommissionen.

14 §

Särskilda hälsokrav som gäller fjäderfän
avsedda för att genom utsättning
vidmakthålla viltstammen

Utöver det som anges i 8 och 9 § kräver
förflyttning av fjäderfän avsedda för att ge-
nom utsättning vidmakthålla viltstammen att
1) fjäderfäna har hållits på den avsän-
dande djurhållningsplatsen sedan kläck-
ningen eller under minst 21 dygn före för-
flyttningen,
2) fjäderfäna på den avsändande djurhåll-
ningsplatsen under de två sista veckorna före
förflyttningen inte har kommit i kontakt med
de nya fjäderfän som tagits in på djurhåll-
ningsplatsen,
3) tjänsteveterinären har inspekterat den
avsändande djurhållningsplatsen och konsta-
terat att det genomförts tillräckliga förebyg-
gande åtgärder för skydd mot smittsamma
djursjukdomar,
4) tjänsteveterinären inom 24 timmar före
förflyttningen har gjort en hälsokontroll på
den flock som ska avsändas och att det vid
kontrollen inte har iakttagits några symtom
som tyder på smittsamma fjäderfäsjukdomar,
och
5) tjänsteveterinären före förflyttningen
har tagit prover från den avsändande djurhåll-
ningsplatsen i enlighet med bilaga II och att
undersökningsresultaten av proverna är nega-
tiva.

15 §

Hälsokrav under transporten av fjäderfän

Fjäderfän i far- och morföräldra- och för-
äldraled, fjäderfän för produktion och dags-

gamla kycklingar ska utan dröjsmål transpor-
teras till den djurhållningsplats som utgör
destination. Nämnda fåglar får inte i något
skede från det att de lämnar den avsändande
djurhållningsplatsen till det att de anländer
till den djurhållningsplats som utgör destina-
tion komma i kontakt med andra fåglar än
sådana fjäderfän i far- och morföräldra- och
föräldraled, fjäderfän för produktion och
dagsgamla kycklingar som uppfyller kraven i
denna förordning.
Fjäderfän för slakt ska utan dröjsmål trans-

porteras till slakteriet. De får inte i något
skede från det att de lämnar den avsändande
djurhållningsplatsen till det att de anländer
till den djurhållningsplats som utgör destina-
tion komma i kontakt med andra fåglar än
sådana fjäderfän för slakt som uppfyller kra-
ven i denna förordning.
Fjäderfän avsedda för att genom utsättning

vidmakthålla viltstammen ska utan dröjsmål
transporteras till den djurhållningsplats som
utgör destination. De får inte i något skede
från det att de lämnar den avsändande djur-
hållningsplatsen till det att de anländer till
den djurhållningsplats som utgör destination
komma i kontakt med andra fåglar än sådana
fjäderfän avsedda för att genom utsättning
vidmakthålla viltstammen som uppfyller kra-
ven i denna förordning.

16 §

Särskilda hälsokrav under transporten av
dagsgamla kycklingar och kläckägg

Dagsgamla kycklingar och kläckägg ska
transporteras antingen
1) i för ändamålet särskilt utformade en-

gångslådor som efter transporten ska förstö-
ras, eller
2) i lådor som får återanvändas och som

rengjorts och desinficerats före transporten.
Transportlådan får endast innehålla dags-

gamla kycklingar eller kläckägg som är av
samma art, typ och kategori och som härrör
från samma fjäderfäinrättning.
Transportlådorna ska vara försedda med

följande uppgifter:
1) den medlemsstat från vilken de dags-

gamla kycklingarna eller kläckäggen förflyt-
tas,
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2) den avsändande djurhållningsplatsens
officiella godkännandenummer, och
3) antalet kycklingar eller kläckägg som
lådorna innehåller samt den art kycklingarna
och kläckäggen tillhör.
För transporten får lådorna packas i conta-
inrar. Containrarna ska förses med uppgifter
om antalet transportlådor som de innehåller
och samma uppgifter som finns på transport-
lådorna.

17 §

Särskilda hälsokrav som gäller under trans-
port av fjäderfän i far- och morföräldra- och
föräldraled och fjäderfän för produktion

Fjäderfän i far- och morföräldra- och för-
äldraled och fjäderfän för produktion ska
transporteras i spjällådor eller burar.
Transportlådan eller buren får endast inne-
hålla fåglar som är av samma art, typ och
kategori och som härrör från samma fjäderfä-
inrättning.
Transportlådan eller buren ska vara för-
sedd med den avsändande djurhållningsplat-
sens officiella godkännandenummer.

18 §

Hälsokrav som gäller små partier av levande
fjäderfän och kläckägg av fjäderfän

Med avvikelse från bestämmelserna i 8
och 10—17 § ska kraven i denna paragraf
iakttas vid förflyttningar som omfattar min-
dre än 20 fåglar eller kläckägg av andra
fjäderfäarter än ratiter.
Fåglar och kläckägg som förflyttas ska
härröra från flockar
1) som hållits inom medlemsstaten sedan
kläckningen eller minst tre månader,
2) som vid avsändandet inte uppvisar
några kliniska symtom på smittsamma fjäder-
fäsjukdomar,
3) som inte har belagts med restriktioner
för förflyttning av fjäderfä för att förhindra
spridning av en djursjukdom, och
4) som inte hålls inom ett område där
områdesvisa begränsningar för att förhindra
spridning av smittsamma fjäderfäsjukdomar
gäller.

Dessutom ska fåglar som förflyttas ha un-
dersökts serologiskt med negativt resultat
med avseende på Salmonella Pullorum- och
Salmonella Gallinarum-smitta inom 30 dygn
närmast före förflyttningen. I fråga om kläck-
ägg eller dagsgamla kycklingar ska en serolo-
gisk stickprovsundersökning av ursprungs-
flocken göras inom tre månader närmast före
avsändandet med avseende på Salmonella
Pullorum- och Salmonella Gallinarum-smitta,
så att smitta upptäcks med 95 % sannolikhet,
om prevalensen hos flocken är 5 %.

19 §

Hälsointyg

Kläckägg ska åtföljas av ett hälsointyg i
original i överensstämmelse med förlaga 1 i
bilaga IV till rådets direktiv 2009/158/EG.
Dagsgamla kycklingar ska åtföljas av ett

hälsointyg i original i överensstämmelse med
förlaga 2 i bilaga IV till rådets direktiv
2009/158/EG.
Fjäderfän i far- och morföräldra- och för-

äldraled och fjäderfän för produktion ska åt-
följas av ett hälsointyg i original i överens-
stämmelse med förlaga 3 i bilaga IV till
rådets direktiv 2009/158/EG.
Små partier av levande fjäderfän och

kläckägg av fjäderfän ska åtföljas av ett häl-
sointyg i original i överensstämmelse med
förlaga 4 i bilaga IV till rådets direktiv
2009/158/EG.
Fjäderfän för slakt ska åtföljas av ett hälso-

intyg i original i överensstämmelse med för-
laga 5 i bilaga IV till rådets direktiv
2009/158/EG.
Fjäderfän avsedda för att genom utsättning

vidmakthålla viltstammen ska åtföljas av ett
hälsointyg i original i överensstämmelse med
förlaga 6 i bilaga IV till rådets direktiv
2009/158/EG.
I hälsointygen ska det finnas anteckningar

om att kraven enligt denna förordning upp-
fylls.
Hälsointyget ska utfärdas inom 24 timmar

före fåglarna eller kläckäggen lastas, och det
ska vara giltigt i fem dagar.
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20 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2014.
Genom denna förordning upphävs jord-

och skogsbruksministeriets veterinär- och
livsmedelsavdelnings beslut om hälsokrav
som ska iakttas vid export av levande fjäderfä
och avelsägg från Finland till andra stater
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet (14/VLA/94).

Helsingfors den 18 december 2013

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör Seppo Kuosmanen
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Bilaga 1

KRAV SOM GÄLLER FJÄDERFÄINRÄTTNINGAR

1. Förutsättningar för godkännande av en fjäderfäinrättning

1.1. Förutsättningarna för godkännande av förädlingsinrättningar, avelsinrättningar och
uppfödningsinrättningar är följande:

1.1.1. Inrättningen har konstruerats eller isolerats på ett sådant sätt att kontakt med
djur utanför inrättningen förhindras.
1.1.2. Inrättningen har konstruerats så att det är möjligt att förhindra att sjukdomar
sprids till inrättningen och att hålla en sjukdom som eventuellt konstaterats under
kontroll.
1.1.3. Inrättningen ska erbjuda goda hygieniska betingelser och möjliggöra hälsoöver-
vakning.
1.1.4. Inrättningens verksamhet ska vara så ordnad att kraven i punkt 2.1 samt kraven
i punkt 3.1 som gäller programmet för sjukdomsövervakning uppfylls.
1.1.5. Om en inrättning hyser flera fjäderfäarter ska de hållas i separata byggnader.
1.1.6. Andra djurarter än fjäderfän hålls inte i inrättningen.
1.1.7. Den personal som arbetar vid inrättningen ska vara tekniskt kompetent och
ändamålsenligt utbildad för att se till den hygien och vidta de desinfektionsåtgärder
som behövs vid bekämpning av djursjukdomar.

1.2. Förutsättningarna för godkännande av kläckerier är följande:

1.2.1. Kläckeriet har konstruerats eller isolerats på ett sådant sätt att kontakt med djur
utanför kläckeriet förhindras.
1.2.2. Kläckeriet ska vara strukturellt och driftsmässigt separat från djurlokalerna.
1.2.3. Kläckeriets verksamhet ska vara så ordnad att kraven i punkt 2.2 samt kraven i
punkt 3.2 som gäller programmet för sjukdomsövervakning uppfylls.
1.2.4. I kläckeriet ska det finnas separata utrymmen för följande verksamheter:

1.2.4.1. lagring och klassificering av ägg,
1.2.4.2. desinficering,
1.2.4.3. förinkubering,
1.2.4.4. kläckning, och
1.2.4.5. färdigställande och förpackning av försändelser.

1.2.5. Golv och väggar i kläckeriet ska vara vattentäta, slitstarka och tvättbara.
1.2.6. Belysningen, anordningarna för luftväxling och temperaturregleringen i kläck-
eriet ska vara lämpliga.
1.2.7. Bortskaffandet av avfall som uppstår i kläckeriet (bland annat kasserade ägg
och kycklingar) ska vara så planerat att det kan ske på ett hygieniskt sätt.
1.2.8. Den utrustning som används i kläckeriet ska ha släta och vattentäta ytor.
1.2.9. Den personal som arbetar i kläckeriet ska vara tekniskt kompetent och ända-
målsenligt utbildad för att se till den hygien och vidta de desinfektionsåtgärder som
behövs vid bekämpning av djursjukdomar.

2. Krav som gäller fjäderfäinrättningens verksamhet

2.1. Krav som gäller verksamheten vid förädlingsinrättningar, avelsinrättningar och
uppfödningsinrättningar:

2.1.1. Uppfödningstekniken ska baseras på principen om skyddad uppfödning och på
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principen om allt in, allt ut. Mellan omgångarna av flockar som hålls i samma luftrum
ska inrättningen tömmas, rengöras och desinficeras.
2.1.2. I inrättningen får endast sådana fåglar och kläckägg hållas som kommer från en
fjäderfäinrättning som godkänts i enlighet med denna förordning eller från en fjäder-
fäinrättning som godkänts i enlighet med rådets direktiv 2009/158/EG i en annan
medlemsstat eller som importerats i enlighet med gällande lagstiftning från en stat
utanför Europeiska unionen.
2.1.3. Kläckäggen ska samlas in regelbundet och snarast möjligt efter värpning, dock
minst en gång om dagen.
2.1.4. Insamlade kläckägg ska rengöras och desinficeras snarast möjligt efter insam-
lingen. Desinficeringen behöver inte göras om kläckäggen förs för inkubering till ett
kläckeri i samma medlemsstat och desinficeras där.
2.1.5. Insamlade kläckägg ska förpackas i antingen nytt eller rengjorts och desinfice-
rat förpackningsmaterial.
2.1.6. Aktören ska meddela den övervakande tjänsteveterinären om produktionsstör-
ningar och om andra symtom som tyder på eventuell förekomst av någon smittsam
fjäderfäsjukdom. Vid misstanke om en djursjukdom som ska bekämpas eller en ny
allvarlig fjäderfäsjukdom ska tjänsteveterinären ta nödvändiga prover och sända dem
för analys.
2.1.7. Över varje flock ska det föras journal och uppgifterna ska bevaras i enlighet
med lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010). Av journalen ska
åtminstone följande uppgifter framgå:

2.1.7.1. Fåglarnas ursprung
2.1.7.2. Flockens ankomst- och avsändningsdatum
2.1.7.3. Produktionsresultat
2.1.7.4. Uppgifter om sjukdomar och dödlighet och deras orsaker
2.1.7.5. Alla laboratorieundersökningar och resultaten av dessa
2.1.7.6. Den djurhållningsplats som utgör destination för kläckäggen eller
fåglarna

2.1.8. Inrättningens byggnader och materiel ska hållas i gott skick.
2.1.9. Inrättningen ska kartlägga de sjukdomsrisker som finns i omgivningen eller
som förorsakas av inrättningens verksamhet och följa en på förhand uppgjord plan för
riskhantering. Journal ska föras över skyddet mot sjukdomar.
2.1.10. I inrättningen ska skyddskläder och skyddsskor för engångsbruk eller inrätt-
ningens egna skyddskläder och skyddsskor användas.
2.1.11. Journal ska föras över alla personer som besöker inrättningen. Obehörigt
tillträde till inrättningens lokaler ska förhindras. Aktören ska utarbeta instruktioner för
tillåtna besök.
2.1.12. Personer som under de 12 senaste timmarna har besökt andra djurhållnings-
platser för fjäderfän får inte ges tillträde till inrättningens djurstallar, om inte djurhåll-
ningsplatsens hälsostatus är minst lika bra som inrättningens. Aktören kan dock tillåta
nödvändiga besök i djurstallarna.
2.1.13. Personer som under de 48 senaste timmarna har varit utomlands får inte ges
tillträde till inrättningens djurstallar.

2.2. Krav som gäller kläckeriers verksamhet

2.2.1. Kläckeriers verksamhet ska ordnas så att kläckäggens, den rörliga utrustningens
och personalens övergång från en produktionsfas till en annan är enkelriktad.
2.2.2. I kläckeriet får endast hållas sådana kläckägg som kommer från en fjäderfäin-
rättning som godkänts i enlighet med denna förordning eller från en fjäderfäinrättning
som godkänts i enlighet med rådets direktiv 2009/158/EG i en annan medlemsstat
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eller som importerats i enlighet med gällande lagstiftning från en stat utanför Europe-
iska unionen.
2.2.3. Om kläckeriet har tagit emot kläckägg som inte har desinficerats, ska kläckäg-
gen desinficeras mellan ankomsten till kläckeriet och inledandet av inkuberingen eller
innan de förflyttas till en annan medlemsstat eller till en stat utanför Europeiska
unionen.
2.2.4. Ett program för mikrobiologisk kvalitetskontroll ska användas för att bedöma
kläckeriets hygieniska status. Inom ramen för programmet ska en representativ mängd
prover tas och provtagningsfrekvensen vara tillräcklig.
2.2.5. Aktören ska meddela den övervakande tjänsteveterinären om produktionsstör-
ningar och om andra symtom som tyder på eventuell förekomst av någon smittsam
fjäderfäsjukdom. Vid misstanke om en djursjukdom som ska bekämpas eller en ny
allvarlig fjäderfäsjukdom ska tjänsteveterinären ta nödvändiga prover och sända dem
för analys.
2.2.6. Över varje flock som kläcks ska det föras journal och uppgifterna ska bevaras i
enlighet med lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010). Av journalen
ska åtminstone följande uppgifter framgå:

2.2.6.1. Kläckäggens ursprung
2.2.6.2. Kläckäggens ankomstdatum
2.2.6.3. Kläckningsresultat
2.2.6.4. Uppgifter om avvikelser vid kläckningen
2.2.6.5. Alla laboratorieundersökningar och resultaten av dessa
2.2.6.6. Antalet inkuberade kläckägg som inte har kläckts och deras destination
2.2.6.7. Detaljerade uppgifter om vaccinationsprogrammet
2.2.6.8. Den djurhållningsplats som utgör destination för de dagsgamla kyck-
lingarna

2.2.7. Kläckeriets byggnader och materiel ska hållas i gott skick.
2.2.8. Kläckeriets inkubatorer ska regöras och desinficeras regelbundet.
2.2.9. Kläckeriets kläckningsmaskiner och utrustning ska rengöras och desinficeras
efter kläckningen av varje omgång.
2.2.10. Kläckeriet ska kartlägga de sjukdomsrisker som finns i omgivningen
2.2.11. I kläckeriet ska skyddskläder och skyddsskor för engångsbruk eller inrättning-
ens egna skyddskläder och skyddsskor användas.
2.2.12. Det ska föras bok över alla personer som besöker kläckeriet. Obehörigt
tillträde till kläckeriets lokaler ska förhindras. Aktören ska utarbeta instruktioner för
tillåtna besök.
2.2.13. Personer som under de 12 senaste timmarna har besökt andra djurhållnings-
platser för fjäderfän får inte ges tillträde till kläckeriets djurstallar, om inte djurhåll-
ningsplatsens hälsostatus är minst lika bra som kläckeriets. Aktören kan dock tillåta
nödvändiga besök i djurstallarna.
2.2.14. Personer som under de 48 senaste timmarna har varit utomlands får inte ges
tillträde till kläckeriets djurstallar.

3. Program för sjukdomsövervakning i fjäderfäinrättningar

3.1. I förädlingsinrättningar, avelsinrättningar och uppfödningsinrättningar ska fåglarna under-
sökas åtminstone i enlighet med tabell 1.

3.2. Resultaten av de undersökningar som avses i punkt 3.1 betraktas som negativa, om inget
positivt resultat fås.

3.3. Om de prover som avses i punkterna 2.1.6, 2.2.5 och 3.1 uppvisar positiva resultat ska
förflyttningen av fjäderfäna och kläckäggen av fjäderfäna avbrytas tills misstanken om
sjukdomen kan uteslutas genom nya undersökningar. Bestämmelser om ett beslut som med
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anledning av en formell misstanke om en djursjukdom som ska bekämpas fattas för att
förhindra att sjukdomen sprids finns i 23 § i lagen om djursjukdomar. Förflyttningarna får
inledas på nytt först när det nämnda beslutet har upphävts eller när dispens har beviljats med
stöd av 23 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar. Vid beslut om dispens ska regionförvaltnings-
verket beakta begränsningarna i punkterna 3.4–3.6.

3.4. Om en sjukdom som avses i tabell 1 har konstaterats i en fjäderfäinrättning får förflytt-
ningen av fjäderfän och kläckägg av fjäderfän inledas på nytt först när den smittade flocken har
bortskaffats, rengöringen och desinficeringen utförts och den nya flock som flyttats till
djurstallet har undersökts två gånger med negativt resultat från prover som tagits med minst 21
dygns mellanrum.

3.5. Efter utbrott av Mycoplasma gallisepticum- eller Mycoplasma melegridis kan förflytt-
ningar dock inledas också efter det att flocken på det sätt som Livsmedelssäkerhetsverket
kräver har undersökts minst två gånger med negativt resultat med 60 dygns mellanrum.

3.6. I fråga om fjäderfäinrättningar som består av två eller flera separata produktionsenheter
får dispens med stöd av 23 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar medges för att fortsätta
förflyttning av fåglar i sådana produktionsenheter där sjukdomen inte förekommer eller inte
misstänks förekomma. Detta förutsätter att tjänsteveterinären har bekräftat att strukturen och
storleken på dessa produktionsenheter och de verksamheter som bedrivs där är utformade så att
produktionsenheterna har fullständigt åtskilda utrymmen för inhysning, skötsel och utfodring
av djur så att sjukdomen inte kan spridas från en produktionsenhet till en annan.

Tabell 1. Sjukdomsövervakning i förädlingsinrättningar, avelsinrättningar och uppfödningsin-
rättningar

Sjukdomsalstrare Fjäderfäart Provtagningstidpunkt Prover/
flock

Metod

Salmonella Pul-
lorum och Sal-
monella Gallina-
rum

Höns, kalkoner Vid värpstart 60 fåglar serologi

Salmonella Pul-
lorum och Salmo-
nella Gallinarum

Pärlhöns, vakt-
lar, fasaner,
rapphöns, ankor,
änder

Under produktionsperioden
minst en gång om året

60 fåglar serologi

Salmonella
arizonae

Kalkoner Vid värpstart 60 fåglar serologi *

Mycoplasma
gallisepticum

Hön prov 1: vid 16 veckors ålder
prov 2: vid värpstart
Följande prover: med 3 månaders
mellanrum

60 fåglar serologi

Mycoplasma
gallisepticum och
Mycoplasma
meleagridis

Kalkoner prov 1. vid: 20 veckors ålder
prov 2. vid värpstart
Följande prover: med 3 månaders
mellanrum

60 fåglar serologi

*) Alternativt kan Salmonella arizonae undersökas bakteriologiskt med träckprover i enlighet
med jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av salmonella hos höns och
kalkoner (1037/2013).
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Bilaga II

UNDERSÖKNING AV FJÄDERFÄN AVSEDDA FÖR ATT GENOM UTSÄTTNING
VIDMAKTHÅLLA VILTSTAMMEN MED AVSEENDE PÅ AVIÄR INFLUENSA
FÖRE FÖRFLYTTNING

På den avsändande djurhållningsplatsen för sådana fåglar som är avsedda för att genom
utsättning vidmakthålla viltstammen och som ska förflyttas ska följande undersökningar för
aviär influensa göras:

1. Flocken av fåglar som är avsedda för att genom utsättning vidmakthålla viltstammen och
som ska förflyttas ska under de två sista månaderna före förflyttningen undersökas serologiskt
för aviärt influensavirus av subtyperna H5 och H7 genom prover som tas slumpmässigt från
flocken. Undersökningen ska omfatta minst
1.1. 50 prover från ankor, gäss eller änder, eller
1.2. 20 prover från övriga fjäderfäarter.

Några separata undersökningar vid förflyttning av fåglar från Finland behövs inte om den
avsändande djurhållningsplatsen omfattas av Livsmedelssäkerhetsverkets uppföljningsprogram
för aviär influensa, och prover har tagits från djurhållningsplatsen i enlighet med programmet
under de två månader som föregår förflyttningen.

2. Vid förflyttning av fjäderfän som är yngre än en månad och som är avsedda för att genom
utsättning vidmakthålla viltstammen ska det, utöver de undersökningar som avses i punkt 1,
under veckan före avsändningsdagen för virusisolering eller PCR-undersökning tas 20 sam-
lingsprover från tarmen och 20 prover från luftstrupe eller svalg.

Laboratorieundersökningar för aviär influensa ska utföras enligt kommissionens beslut
2006/437/EG om godkännande av en diagnostikhandbok för aviär influensa i enlighet med
rådets direktiv 2005/94/EG.
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