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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

1118/2014

om vaccinering av brev-, utställnings- och prydnadsduvor mot Newcastlesjuka

Utfärdad i Helsingfors den 10 december 2014

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 3 mom. i
lagen om djursjukdomar (441/2013) och 20 § i lagen om medicinsk behandling av djur
(617/1997):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på brev-, ut-
ställnings- och prydnadsduvor.

2 §

Vaccinationsplikt

En aktör som är ansvarig för djur ska i
enlighet med 11 § i lagen om djursjukdomar
se till att

1) alla duvor på en djurhållningsplats där
duvor hålls i tävlings- eller utställningssyfte
har en giltig vaccination mot Newcastlesjuka,

2) vaccinering av duvor anmäls till regio-
nalförvaltningsverket, och

3) uppgifter om vaccinering av duvor förs
in i den förteckning som ska föras över dju-
ren enligt 5 § i jord- och skogsbruksministe-
riets förordning om identifiering av fjäderfä
och vissa andra fåglar (867/2010).

3 §

Identifiering av fåglar

Duvor ska senast i samband med vaccine-
ringen märkas antingen med en identifika-
tionsring som fästs vid foten och som inne-
håller en individuell beteckning för duvan
eller med ett elektroniskt identifieringsmärke
som avses i 18 § 4 mom. i lagen om ett
system för identifiering av djur (238/2010).

4 §

Vaccinationsintyg

Den veterinär som utför vaccineringen ska
ge djurhållaren ett med datum och underskrift
styrkt vaccinationsintyg. I intyget ska veteri-
nären anteckna den vaccinerade duvans indi-
viduella beteckning.

En aktör som är ansvarig för djur ska se till
att vaccinationsintyget medföljer en duva
som deltar i en utställning eller tävling så att
det kan styrkas att vaccinationen är giltig.
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5 §

Veterinärens journalföringsplikt och anmäl-
ningsskyldighet

Veterinären ska så som föreskrivs i 3 § i
jord- och skogsbruksministeriets förordning
om förande och förvaring av journalhand-
lingar (421/2000) föra journal över de vacci-
neringar mot Newcastlesjuka som han eller
hon utfört.

6 §

Lämnande av information om vaccineringar
till Livsmedelssäkerhetsverket

Regionförvaltningsverket ska lämna in ett

årssammandrag över vaccineringarna inom
sitt verksamhetsområde till Livsmedelssäker-
hetsverket före utgången av januari det kalen-
derår som följer efter vaccinationsåret.

7 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2015.

Genom denna förordning upphävs jord-
och skogsbruksministeriets veterinär- och
livsmedelsavdelnings beslut om vaccinering
av brevduvor mot Newcastlesjuka
(1416/1995) jämte ändringar.

Helsingfors den 10 december 2014

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

Veterinäröverinspektör Ulla Joutsenlahti
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