
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 20 maj 2014

Jord- och skogsbruksministeriets beslut

392/2014

om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av restriktionsom-
råden för att förhindra spridning av infektiös pankreasnekros och renibakterios hos

fiskar

Utfärdat i Helsingfors den 15 maj 2014

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av restriktionsområden för att

förhindra spridning av infektiös pankreasnekros och renibakterios hos fiskar (1011/2013) 5 och
8 § som följer:

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,
av minst 60 stamfiskar i samband med kram-
ningen har tagits prover vars undersöknings-
resultat har varit negativa med avseende på
IPN,

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

3) att rom av lax, regnbåge, öring och
röding direkt efter kramningen har behand-
lats med en metod som förstör sjukdomsa-
gens för IPN som eventuellt förekommer på
ytan av rommen, och

4) att rom av laxfiskar i ögonpunktsstadiet
har behandlats med den metod som avses i
punkt 3.

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
och före behandlingen som bestäms i 1 mom.
3 och 4 punkten förutsatt att

1) utloppsvattnet från kläckeriet släpps ut i
restriktionsområdet, absorberas i marken eller
behandlas med avseende på utrotning av IPN,
och

2) kläckeriet har förbundit sig att behandla
rommen som har förflyttats dit på det sätt
som bestäms i 1 mom. 3 och 4 punkten.

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 vars undersöknings-
resultat har varit negativa med avseende på
BKD,

2) att könscellerna efter kramningen har



förvarats i ett kläckeri vars inkommande vat-
ten behandlas med avseende på utrotning av
BKD eller är grundvatten,

3) att rom av lax, regnbåge, öring och
röding direkt efter kramningen har behand-
lats med en metod som förstör sjukdomsa-
gens för BKD som eventuellt förekommer på
ytan av rommen, och

4) att rom av laxfiskar i ögonpunktsstadiet
har behandlats med den metod som avses i
punkt 3.

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 och före behandlingen som
bestäms i 1 mom. 3 och 4 punkten förutsatt
att

1) utloppsvattnet från kläckeriet släpps ut i
restriktionsområdet, absorberas i marken eller
behandlas med avseende på utrotning av
BKD, och

2) kläckeriet har förbundit sig att behandla
rommen som har förflyttats dit på det sätt
som bestäms i 1 mom. 3 och 4 punkten.

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 2014

Helsingfors den 15 maj 2014

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin
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