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1270/2015

Jord- och skogsbruksministeriets beslut
om inrättande av ett restriktionsområde för att hindra spridning av viral hemorrha-

gisk septikemi hos fiskar

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

1 §

Beslutets syfte och förhållande till lagstiftningen

Genom detta beslut inrättas ett restriktionsområde för att förhindra spridning av viral
hemorragisk septikemi hos fiskar (VHS) och ges bestämmelser om förbud, villkor, be-
gränsningar och åligganden som ska iakttas på restriktionsområdet.

Bestämmelser om förflyttning av vattendjur eller deras könsceller från restriktionsom-
rådet till andra delar av Finland finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om be-
kämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (1009/2013) 7 och 8 §.

Bestämmelser om användningen av officiella hälsointyg vid förflyttning av vatten-
bruksdjur och könsceller av dem från restriktionsområdet till andra delar av Finland samt
om förlagor till djurhälsointyg finns i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 om
tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller villkor och intygskrav för utsläp-
pande på marknaden och import till gemenskapen av djur och produkter från vattenbruk
och om fastställande av en förteckning över smittbärande arter.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med mottaglig art en art som i del II i bilaga IV till rådets di-
rektiv 2006/88/EG om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om före-
byggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur anges vara mottag-
lig för den ifrågavarande sjukdomen. 

3 §

Restriktionsområde för att förhindra spridning av VHS

Restriktionsområdet för att förhindra spridning av VHS (restriktionsområdet för VHS)
utgörs av landskapet Åland med vattenområden. 
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4 §

Förflyttning av rens från restriktionsområdet för VHS

Rens från vattenbruksdjur som hör till en mottaglig art och som slaktats för att användas
som livsmedel får förflyttas från restriktionsområdet för VHS för att användas som foder-
medel för pälsdjur utanför restriktionsområdet endast om följande villkor uppfylls:

1) renset har upphettats så att det till alla delar uppnår en temperatur på minst 70 grader
under minst 60 minuter, eller

2) renset har behandlats med syra så att dess pH-värde till alla delar är högst 4.

5 §

Begränsningar och skyldigheter som gäller fordon, materiel och utrustning

Ett fordon som har använts vid transport av levande vattenbruksdjur eller vattenbruks-
djur som slaktats för att användas som livsmedel och som hör till en mottaglig art samt av
rens från sådana vattenbruksdjur inom restriktionsområdet för VHS får efter användning-
en förflyttas från restriktionsområdet förutsatt att det rengörs och desinficeras före för-
flyttningen eller omedelbart efter den. Sumpbåtar ska dock alltid rengöras och desinficeras
före förflyttningen.

Ett fordon som används för transport av vattenbruksdjur som slaktats för att användas
som livsmedel och som hör till en mottaglig art eller rens av sådana vattenbruksdjur från
restriktionsområdet för VHS ska rengöras och desinficeras före lastningen av lasten som
ska transporteras från restriktionsområdet och på nytt efter avlastningen. 

Rengöringen och desinfektionen som avses i 1 och 2 mom. får inte göras på eller i när-
heten av en fiskodling eller en rensningsanläggning.   

Redskap och materiel som använts vid odling och behandling av vattendjur som hör till
en mottaglig art och av könsceller av dem får förflyttas från restriktionsområdet för VHS
förutsatt att de rengörs och desinficeras före förflyttningen. Transportlådor som inte kan
rengöras och desinficeras på ett ändamålsenligt sätt får efter transporten inte föras till en
sådan djurhållningsplats där vattendjur som hör till en mottaglig art eller könsceller av
dem hålls.  

6 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 2 november 2015.  

Helsingfors den 20 oktober 2015

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin
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