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Jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings   

beslut om bekämpning av afrikansk hästpest 
  

 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut 
 
ändras i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut av 
den 3 juni 1996 om bekämpning av afrikansk hästpest (13/VLA/96) punkt 1., det första 
stycket i punkt 4.1., det tredje stycket i punkt 4.4., punkterna 5.1.–5.3., 6.2., 7. och 9. samt 
punkt 1.4. i bilaga I som följer: 
 

1. Definitioner  

I detta beslut avses med:  

1) vektor leddjur som kan sprida hästpest,  
2) hästdjur hästar, åsnor, mulor och andra hovdjur,  
3) gård en djurhållningsenhet eller någon annan plats där hästdjur hålls varaktigt eller 

tillfälligt,  
4) smittad gård en gård hos vars djur hästpestdiagnosen har bekräftats, 
5 ) smittoområde en gård eller ett område där Livsmedelssäkerhetsverket har påvisat 

eller där det finns motiverade skäl att misstänka förekomst av hästpest. Gränserna till 
smittoområdet skall finnas på minst 20 kilometers avstånd från den smittade gården,  

6) skyddszon ett område vars gräns på alla ställen är minst 100 kilometer från den smit-
tade gården och i vilket smittoområdet ingår, samt  

7) övervakningszon ett område vars gräns på alla ställen är minst 150 kilometer från 
den smittade gården och i vilket skyddszonen ingår. 
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4.1. Allmänt  

Varje veterinär som noterar tecken på hästpest eller som annars får kännedom om sådana 
omständigheter som ger skäl att misstänka att hästpest förekommer på någon gård är 
skyldig att utan dröjsmål underrätta den behöriga kommunalveterinären, länsveterinären 
eller, om dessa inte kan anträffas, Livsmedelssäkerhetsverket om detta. Anmälan skall 
göras omedelbart, även utom tjänstetid.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4.4. Uppgörande av förteckning över hästdjuren  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uppgifterna i förteckningarna skall på begäran visas för läns- eller kommunalveterinären 
och Livsmedelssäkerhetsverket och de kan kontrolleras vid varje kontrollbesök. 
 

5.1. Inrättande av krisenhet  

Livsmedelssäkerhetsverket inrättar en krisenhet som skall bistå länsveterinären  

- vid koordineringen av de åtgärder som behövs för utrotning av hästpest, samt  

- vid utförandet av en mera omfattande epidemiologisk undersökning. 
 

5.2. Länsveterinärens uppgifter  

Länsveterinären skall tillsammans med kommunalveterinären utföra en epidemiologisk 
undersökning enligt punkt 4.6. 
 
  
5.3. Destruering av hästdjur  
 
När det har bekräftats officiellt att hästpest förekommer på en gård, förordnar Livsmedels-
säkerhetsverket att alla sådana hästdjur på gården hos vilka hästpest har konstaterats 
eller vilka har kliniska symtom som är typiska för hästpest skall avlivas omedelbart. Läns-
veterinären skall se till att kropparna destrueras så att sjukdomen inte sprids under destru-
eringen, transporten eller den övriga hanteringen. 
  
Kropparna skall destrueras i en sådan bearbetnings- eller förbränningsanläggning som 
avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestäm-
melser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (bipro-
duktförordningen). På de avlägsna områden som avses i jord- och skogsbruksministeriets 
förordning om bortskaffande av animaliska biprodukter på avlägsna områden och bortskaf-
fande av döda sällskapsdjur (1374/2004) kan kropparna dock bortskaffas även genom 
nedgrävning så som bestäms i den förordningen.  
 
Då det är nödvändigt för förhindrandet av att sjukdomen sprids kan, med avvikelse från 
vad som föreskrivs i andra stycket, kropparna bortskaffas genom förbränning eller ned-
grävning på gården eller på en plats där riskerna för djurhälsan, folkhälsan och miljön är 
så små som möjligt eller genom att kropparna förs till en godkänd avstjälpningsplats enligt 
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statsrådets beslut om avstjälpningsplatser (861/1997). På samma grunder kan kropparna 
av avlivade djur på avlägsna områden destrueras i en sådan bearbetnings- eller förbrän-
ningsanläggning som avses i biproduktförordningen.  
 
 
6.2. Vaccinering inom smittoområdet 
 
Alla hästdjur inom smittoområdet skall vaccineras mot hästpest med vaccin som jord- och 
skogsbruksministeriet har godkänt. Kommunalveterinären utför vaccineringen på order 
från länsveterinären. I samband med vaccineringarna skall hästdjuren märkas med en 
varaktig identifikationsmärkning som Livsmedelssäkerhetsverket har godkänt.  
 

7. Upprättande av smittoområde, skyddszon och övervakningszon  

I 4 § i transportförordningen (D3) bestäms om upprättandet av smittoområde, skyddszon 
och övervakningszon.  

Övervakningszonens gränser skall vara på ett avstånd av minst 50 kilometer från skydds-
zonens gränser. Zonerna skall dessutom fastställas så, att vaccinering mot hästpest inte 
har utförts under de 12 senaste månaderna inom den del av övervakningszonen som är 
utanför skyddszonen.  

Om zonerna är belägna inom flera medlemsstaters territorium skall de behöriga myndigheterna i de berörda medlems-
staterna samarbeta vid upprättandet av zonerna.  

Med iakttagande av bestämmelsen om särskilt förfarande (92/35/EEG, artikel 19) kan en medlemsstat få tillstånd att 
avvika från gränserna för de ovan nämnda zonerna. Därvid kan grunderna vara geografiska, ekologiska, meteorologiska 
orsaker, förekomsten av vektorer på området samt resultaten av laboratorieundersökningarna och de epidemiologiska 
undersökningarna. Även tillämpningen av bekämpningsåtgärder på området beaktas, särskilt när åtgärder inriktar sig på 
utrotande av vektorer.  
 

9. Upphävande av smittoområde samt skyddszon och övervakningszon  

Föreskrifterna som gäller smittoområde, skyddszon och övervakningszon skall följas till 
dess att zonerna upphävs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet så som 
anges i transportförordningen. De föreskrifter som gäller smittoområdet och zonerna skall 
vara i kraft minst 12 månader om vaccinering mot hästpest har utförts inom smittoområdet 
eller hela skyddszonen. 

Då ett smittoområde, en skyddszon eller en övervakningszon har upphävts skall kommu-
nalveterinären och länsveterinären återkalla de begränsningsföreskrifter enligt bilaga I som 
han eller hon har meddelat gårdarna på smittoområdet och med stöd av punkt 4.7 kon-
taktgårdarna i skydds- och/eller övervakningszonerna. 

Beslut om återkallande av föreskrifterna fattas särskilt med iakttagande av det överenskomna förfarandet i enlighet med 
artikel 19 i direktiv 92/35/EEG.  

 
_______________ 
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Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2006. 
 
 
Helsingfors den 31 maj 2006  
 
 
 
 
Jord- och skogsbruksminister  Juha Korkeaoja 
 
 
 
 
Regeringsråd                      Maija Salo 
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BILAGA I 
 
 
BESLUT OM BEGRÄNSNINGSFÖRESKRIFTER SOM MEDDELAS GÅRDARNA PÅ 
GRUND AV MISSTANKE OM HÄSTPEST 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.4. Uppgifterna i förteckningarna skall på begäran visas för kommunalveterinären, läns-

veterinären och Livsmedelssäkerhetsverket och de kan kontrolleras i samband med 
varje inspektionsbesök. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 


