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Allmänt   

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, nedan avdelningen, har i sitt 
beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar (1346/95) bestämt 
att afrikansk hästpest, nedan hästpest, är en djursjukdom som med lätthet sprider sig.  
 
I detta beslut meddelar avdelningen föreskrifter om bekämpning av hästpest. Syftet med 
föreskrifterna är att i händelse av sjukdomsutbrott förhindra sjukdomens spridning och göra det 
möjligt att utrota smittan effektivt.  
 
Föreskrifterna är bindande. De skall följas som förpliktande i de enskilda fall som föreskrifterna 
avser. I punkt 2 i beslutet ingår också en beskrivning av sjukdomens spridningssätt och i punkt 3 av 
symtomen. För att helhetsbilden skall bli tillräcklig redogörs dessutom för de förfaranderegler som 
följer av internationella förpliktelser. Dessa anges finstilt till skillnad från de bindande föreskrifterna 
i beslutet.  
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BILAGA I  
BESLUT OM BEGRÄNSNINGSFÖRESKRIFTER SOM MEDDELAS GÅR DARNA PÅ 
GRUND AV MISSTANKE OM HÄSTPEST  
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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, samt  
4) smittad gård en gård hos vars djur hästpestdiagnosen har bekräftats.  
 
I besluten används också följande definitioner som ingår i 3 förordningen om 
bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/94):  
 
1 ) smitto-område: en gård eller ett område där avdelningen 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,  
2) skyddszon: ett område vars gräns på alla ställen är minst 100 kilometer från den 
smittade gården och i vilket smittoområdet ingår, samt  
3) övervakningszon: ett område var gräns på alla ställen är minst 150 kilometer från den 
smittade gården och i vilket skyddszonen ingår. 

2. Sjukdomens spridningssätt  

Hästpestviruset hör till reovirusstammens orbivirussläkt och orsakar hästpest hos hästar, 
åsnor och mulor samt vissa andra vilda djur. Av dessa djur är hästen det ömtåligaste, 
medan åsnan är rätt motståndskraftig. Även hundar kan få smitta genom att äta 
infekterat hästkött, men den kliniska sjukdomen är sällsynt hos hundar.  
 
Sjukdomen sprids via blodsugande insekter av släktet Culicoides, i allmänhet Culicoides 
imicola. Sannolikt kan även vissa andra insekter eller fästingar fungera som vektorer. 
Hästpest förekommer epidemiskt i Afrika, i den södra delen av Sahara, men tidvis har 
den också spritt sig till Asien och Medelhavsområdet och orsakat allvarliga epidemier. 
Culicoidessläktets vektorer är aktivast i temperaturer av + 10 - + 35 grader och rikliga 
regn har ofta föregått epidemins utbrott. Tills vidare har sjukdomen inte påträffats norr 
om 40 nordlig latitud, och således inte heller i Finland.  
 
Hästpest kan sprida sig till nya områden via sjuka djur, insekter som följt med flygplan 
eller drivit med vinden. För att sjukdomen skall bli mer utbredd på ett nytt område måste 
på området finnas en lämplig vektor som mellanvärd för viruset, ty sjukdomen smittar 
endast via vektorer. Om en vektor följt med ett flygplan eller drivit med vinden skall de 
klimatologiska och ekologiska förhållandena vara lämpliga för att vektorn skall överleva 
på det nya området. 
 
Vissa arter av släktet Culicoides, hos vilka hästpestvirus har isolerats inom 
Medelhavsområdet, har också påträffats i Finland. Några uppgifter om hur allmänna 
dessa arter är eller hur de kan fungera som mellan värdar för hästpestviruset i finskt 
klimat finns inte. Outrett är också om det finns andra eventuella leddjur i Finland som är 
lämpliga som vektorer.  

3. Sjukdomsbild  

Hästpest kan förekomma i akut form, dvs. en form med lungsymtom, i subakut form, 
dvs. en form med hjärtsymtom eller med lindriga symtom som s.k. hästpestfeber. 
Virusets serotyp och djurets immunitet påverkar sjukdomsbilden. Den akuta formen 
orsakas av de mest virulenta stammarna. Den akuta formen är typisk inom områden där 
sjukdomen inte har förkommit tidigare och immunitet mot sjukdomsalstraren inte har 
bildats hos hästarna. Den subakuta formen samt hästpestfeber är typiska inom 



sjukdomens endemiska områden. Inkubationstiden (tiden från smitta tills symtom 
utvecklas) är i allmänhet 4-9 dagar. Dödligheten varierar mellan 40 och 90 %.  
 
Till den akuta formen ansluter sig en snabbt stigande hög temperatur, andningsbesvär, 
hostattacker, riklig utsöndring ur näsborrarna samt en stark depression. Hästarna står 
med frambenen brett isär, halsen sträckt och näsborrarna uppspärrade. Döden kan följa 
efter några timmar på grund av den starka vätskeanhopningen i lungorna. Tillfrisknande 
från denna form är sällsynt.  

I den subakuta formen stiger febern långsammare och hjärtbaserade symtom, såsom 
vattenanhopning under skinnet (särskilt inom huvudets, halsens och bröstkorgens områ 
de), i hjärtsäcken och lungorna är typiska. Sväljningsbesvär och uppkastning av foder 
och vatten genom näshålorna förekommer också. Inkubationstiden är längre, till och 
med tre veckor, och dödligheten lägre än i den akuta formen.  
 
En kombination, en s.k. blandform av de två ovan nämnda formerna med lung- och 
hjärtsymtom påträffas också.  
 
Djur som lider av hästpestfeber har någon grad av immunitet mot sjukdomen och djuren 
tillfrisknar i allmänhet snabbt från denna form. Symtom är feber, aptitlöshet, lindriga 
eller måttliga andningsbesvär samt bindhinneinflammation.  

4. Åtgärder vid misstanke om hästpest  

4.1. Allmänt  
Varje veterinär som noterar tecken på hästpest eller som annars får kännedom om 
sådana omständigheter att det är skäl att misstänka att hästpest förekommer på någon 
gård är skyldig att utan dröjsmål underrätta kommunalveterinären, länsveterinären eller, 
om dessa inte kan anträffas, avdelningens veterinär om detta. Anmälan skall göras 
omedelbart, även utom tjänstetid.  
 
Veterinären skall meddela djurets ägare eller dennes företrädare anvisningar för 
förfarandet. Han skall bestämma att onödiga besök i djurstallarna skall undvikas. 
Hästdjur får inte föras till eller från gården. 
 
När länsveterinären har fått ovan nämnda anmälan eller han av någon annan anledning 
misstänker att hästpest förekommer på gården, skall han utan dröjsmål uppmana 
kommunalveterinären att resa till gården och vidta åtgärderna i punkterna 4.2 - 4.6, om 
han inte med säkerhet kan utesluta misstanken om hästpest.  
 
4.2. Föreskrifter som meddelas gården  
När länsveterinären anländer till en gård där hästpest misstänks förekomma skall han 
meddela den som ansvarar för gården de begränsningsföreskrifter som ingår i bilaga I. 
Föreskrifterna kan först meddelas muntligen, men de skall så snart som möjligt 
bekräftas skriftligen.  
 
4.3. Undersökning av djuren och provtagning  
Kommunalveterinären skall undersöka alla hästdjur på gården och kliniskt undersöka 
varje hästdjur som misstänks ha insjuknat. Om döda hästdjur förekommer på gården, 
skall han obducera åtminstone ett dött hästdjur. För laboratorieundersökningarna skall 
prov tas enligt anvisningarna i bilaga II. Proverna skall omedelbart sändas till 
laboratoriet vid anstalten för veterinärmedicin och livsmedel i Helsingfors.  
 
Kommunalveterinären skall besöka gården regelbundet enligt länsveterinärens 
anvisningar, tills föreskrifterna för gården återkallas enligt punkterna 4.8 eller 9. Vid 



besöken skall han undersöka gårdens hästdjur och kliniskt undersöka de hästdjur som 
misstänks ha insjuknat och vid behov ta prov enligt anvisningarna i bilaga II.  
 
4.4. Uppgörande av förteckning över hästdjuren  
Kommunalveterinären skall på följande sätt börja föra bok enligt bilaga I över de 
hästdjur som finns på gården:  
 
1 ) de hästdjur som finns på gården skall förtecknas gruppvis;  
2) antalet döda eller sannolikt insjuknade hästdjur skall förtecknas gruppvis;  
 
Den person som ansvarar för gården skall uppdatera ovan nämnda förteckningar genom 
att i dem införa födda och döda hästdjur jämte födelse- och dödsdatum. Uppgifterna i 
förteckningarna skall på begäran visas för läns- eller kommunalveterinären och en 
veterinär vid jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning och 
de kan kontrolleras vid varje kontrollbesök.  
 
4.5. Inventering av de platser där vektorerna har gynnsamma livsbetingelser  
Kommunalveterinären skall inventera de platser på gården där det finns särskilt 
gynnsamma livsbetingelser för vektorer och ge anvisningar om hur vektorerna skall 
utrotas på platserna.  
 
4.6. Epidemiologisk undersökning  
Kommunalveterinären skall påbörja den epidemiologiska undersökningen redan när han 
besöker gården. Av undersökningen skall framgå  

-den tid under vilken hästpest kan ha funnits på gården innan sjukdomen 
anmäldes  
-den möjliga källan till hästpest på gården  
-de andra gårdar där det kan finnas hästdjur som har smittats från samma 
källa  
-förekomsten av vektorer på området  
-sådan förflyttning av hästdjur eller transport av kroppar som kunnat sprida 
sjukdomen till eller från     gården  
-övriga eventuella kontaktgårdar. 

4.7. Åtgärder på kontaktgårdarna  
Om länsveterinären har grundad anledning att misstänka att hästpest har kunnat införas 
från andra gårdar till den gård där hästpest misstänks eller har konstaterats förekomma 
eller att sjukdomen har kunnat spridas från den sistnämnda gården till andra gårdar skall 
han meddela dessa gårdar de begräsningsföreskrifter som ingår i bilaga I. Sådana 
grunder är exempelvis geografiska faktorer samt gårdens läge eller andra kontakter med 
avseende på den misstänkta gården eller den smittade gården. Länsveterinären skall 
också förordna kommunalveterinären att forrätta inspektion på gården och ta prov för 
händelse av hästpest i enlighet med bilaga II. Om någon kontaktgård är belägen i ett 
annat län, skall han underrätta länsveterinären i detta län, som skall meddela ovan 
nämnda begränsningsföreskritter.  
 
Kommunalveterinären skall besöka gården regelbundet enligt länsveterinärens 
anvisningar tills begränsningsföreskrifterna för gården återkallas i enlighet med 
punkterna 4.8 eller 9. Vid besöken skall han undersöka gårdens samtliga hästdjur och 
kliniskt undersöka dem som misstänks ha insjuknat och vid behov ta prov i enlips med 
anvisningarna i bilaga II.  

4.8. Återkallande av föreskrifterna  
Kommunalveterinären skall på länsveterinärens förordnande återkalla föreskrifterna i 



punkt 4.2. och länsveterinären skall återkalla föreskrifterna i punkt 4.7. när resultaten 
från laboratorieundervekningarna visar att misstanken om hästpest är ogrundad.  

5. Åtgärder när hästpest har konstaterats på gården  

5.1. Inrättande av krisenhet  
Avdelningen inrättar en krisenhet som skall bistå länsveterinären  

-vid koordineringen av de åtgärder som behövs för utrotning av hästpest  
-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 och utifrån denna för avdelningen framställa ett förslag 
till avgränsning av de skydds- och övervakningszoner som nämns i punkt 7. Han skall 
också för avdelningen framställa ett förslag om upprättande av ett smittoområde runt 
den smittade gården. Smittoområdets gränser skall vara på ett avstånd av 20 kilometer 
från den smittade gården.  
 
5.3. Destruering av hästdjur  
När det har bekräftats officiellt att hästpest förekommer pa en gård, förordnar 
avdelningen att alla sådana hästdjur på gården hos vilka hästpest har konstaterats eller 
vilka har kliniska symtom som är typiska för hästpest skall avlivas omedelbart. Avlivade 
och självdöda hästdjur skall brännas eller begravas på gården eller destrueras i en 
anläggning som behandlar animaliskt högriskavfall. Vid destrueringen av kroppar skall 
dessutom iakttas de föreskrifter som avdelningen har meddelat om behandlingen av 
animaliskt högriskavfall (jord- och skogsbruksministeriets beslut om behandling av 
animaliskt avfall 634/94, ändr. 875/94, lagstiftningen om veterinärmedicin H 19 och H 
19:1). Kommunalveterinären skall övervaka destrueringen av djuren.  

6. Åtgärder på smittoområdet  

6.1. Begränsningsföreskrifter och inspektioner på smittoområdet  
När avdelningen har upprättat ett smittoområde, skall länsveterinären meddela alla 
gårdar inom smittoområdet begränsningsföreskrifter i enlighet med bilaga I och förordna 
kommunalveterinärerna att förrätta inspektioner och vidta andra åtgärder pa gårdarna 
enligt punkterna 4.3-4.5.  
 
Om smittoområdet ligger inom mer än en medlemsstats territorium skall de behöriga myndigheterna i de 
berörda medlemsstaterna gemensamt fastställa detta område. 
 
6.2. Vaccinering inom smittoområdet  
Länsveterinären skall förordna kommunalveterinärerna att vaccinera alla  
hästdjur inom smittoområdet mot hästpest med vaccin som avdelningen godkänt. I 
anslutning därtill skall hästdjuren märkas med ett bestående identifikationsmärke som 
avdelningen godkänt.  
 
6.3. Avvikande föreskrifter inom smittoområdet  
Vid behov kan avdelningen med stöd av epidemiologiska, meteorologiska, geografiska 
eller ekologiska orsaker besluta att åtgärderna enligt punkterna 6.1 och 6.2 skall vidtas 
på ett område som är större än smittoområdet, om det finns orsak att misstänka att 
hästpest sprider sig till området. Med anledning av ovan nämnda orsaker kan 
avdelningen även besluta att vaccinering inte alls skall vidtas på smittoområdet.  
 
Avdelningen underrättar kommissionen om dessa avvikande föreskrifter.  



7. Fastställande av skyddszon och övervakningszon  

Så snart diagnosen hästpest har bekräftats officiellt på en gård, föreskriver avdelningen 
på framställning av länsveterinären att området omkring den plats där sjukdomen brutit 
ut skall utgöra en skyddszon.  
 
Samtidigt föreskriver avdelningen på framställning av länsveterinären en 
övervakningszon där skyddszonen ingår.  
 
När zonerna upprättas skall geografiska, administrativa, ekologiska och andra faktorer 
som påverkar spridningen av sjukdomen samt övervakningsmöjligheterna beaktas.  
 
Övervakningszonens gränser skall vara på ett avstånd av minst 50 kilometer från 
skyddszonens gränser. Zonerna skall 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 medlemsstaterna 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, särskilt sådana som inriktar sig på utrotande av vektorer, beaktas.  

8. Föreskrifter som gäller skydds- och övervakningszonerna  

8.1. Upprättande av förteckning över gårdarna och inspektioner på dem  
Länsveterinären skall upprätta en förteckning över alla gårdar inom skydds- och 
övervakningszonen som håller hästdjur. Kommunalveterinären skall besöka gårdarna 
regelbundet enligt länsveterinärens anvisningar, undersöka djuren kliniskt och vid behov 
ta prov för laboratorieundersökningar. Journal skall föras i fråga om inspektions besöken 
och fynden.  
 
8.2. Transport av hästdjur inom och mellan zonerna  
Transport av hästdjur från en gård inom skydds- eller övervakningszonen är förbjuden i 
andra fall än de som nämns i punkterna 8.2.1 , 8.2.2 och 8.2.3.  

8.2.1. Transport inom zonerna  
Hästdjur får inte transporteras median zonerna annat än för nödslakt eller 
karantän i enlighet med punkterna 8.2.2 och 8.2.3.  
Transport av hästdjur inom zonerna är tillåten endast med länsveterinärens 
tillstånd och under följande förutsättningar:  

-kommunalveterinären skall före transporten undersöka 
gårdens samtliga hästdjur och kliniskt undersöka de hästdjur 
som skall transporteras, och fastställa att inte ett enda hästdjur 
har symtom på hästpest  
-de hästdjur som transporteras skall märkas med 
identifikationsmärke som avdelningen godkänt  
-med de hästar som transporteras skall följa ett intyg av 
kommunalveterinären över utförd undersökning. Av intyget 
skall också framgå hästdjurens ursprung och 
identifikationsuppgifter  
-hästdjur som är vaccinerade mot hästpest f år inte 



transporteras bort från gården förrän minst 60 dygn har gått 
från vaccineringen.  
 
Avdelningen underrättar kommissionen om transporter enligt denna punkt.  

8.2.2. Transport till nödslakt  
Transport av hästdjur till nödslakt är tillåten endast under 
kommunalveterinärens uppsikt direkt till ett slakteri som finns inom samma 
zon som gården. Om ett slakteri inte finns inom zonen, får hästdjuren dock 
transporteras till ett av länsveterinären föreskrivet slakteri i en angränsande 
zon.  
 
8.2.3. Transport till karantän  
Transport av hästdjur från en gård inom skydds- eller övervakningszonen 
till en karantänsgård är tillåten endast under kommunalveterinärens uppsikt 
i enlighet med artikel 1.3 i rådets direktiv 92/36/EEG.  

8.3. Vaccinering av hästdjur inom skyddszonen  
Beslut om att alla hästdjur inom skyddszonort skall vaccineras samt märkas med identifikationsmärke 
fattas särskilt med iakttagande av det överenskomna förfarandet i enlighet med artikel 19 i direktiv 
92/35/EEG.  
 
8.4. Vaccineringsförbud inom övervakningszonen och annanstans i landet  
Det är förbjudet att vaccinera hästdjur mot hästpest inom övervakningszonen och 
annanstans i landet. 

9. Återkallande av föreskiffer som gäller smittoområdet samt skydds- och 
övervakningszonerna  

De föreskrifter som gäller smittoområdet samt skydds- och övervakningszonerna skall 
iakttas tills avdelningen återkallar dem. De föreskrifter enligt bilaga I som meddelats 
gårdarna inom smittoområdet och på grundval av punkt 4.7 gårdarna inom skydds- 
och/eller övervakningszonerna återkallas i samband därmed. Dessa gårdar underrättas 
om återkallandet av föreskrifterna särskilt.  
 
Avdelningen återkallar föreskrifterna när det inom området och zonerna inte längre finns 
risk för att hästpesten skall spridas. Om vaccinering mot hästpest har utförts inom 
smittoområdet eller hela skyddszonen, är dock de föreskrifter som gäller smittoområdet 
och zonerna i kraft minst 12 månader.  
 
Beslut om återkallande av föreskrifterna fattas särskilt med iakttagande av det överenskomna förfarandet i 
enlighet med artikel 19 i direktiv 92/35/EEG.  

10. Information om hästpest  

Länsveterinären skall vidta alla åtgärder som behövs, däribland användning av tydliga 
skyltar och varningsmeddelanden och utnyttjande av massmedier som press och 
lokalradio, för att säkerställa att alla personer i skydds- och övervakningszonen eller 
smittoområdet är medvetna om de gällande begränsningsföreskrifterna.  

11. Ersättningar  

Vid ersättandet av kostnader för sjukdomsbekämpningen tillämpas 15-21 b § lagen om 
djursjukdomar (55/80, ändr. 809/92 och 424/94).  
 



Stadganden om ersättande av förluster som beror på att egendom, produkter, 
tillverkningar och förnödenheter förstörs eller behandlas eller användningen av dessa 
begränsas samt stadganden om ersättande av vissa arbeten som föreskrivs för 
bekämpande av sjukdomens spridning ingår i 13 -15 § lagen om bekämpande av 
djursjukdomar, som med lätthet sprida sig.  
 
Vaccineringarna enligt punkterna 6.2 och 6.3 inom smittoområdet eller inom ett område 
som är större än smittoområdet samt undersökningarna  
i enlighet med detta beslut bekostas av statsmedel.  
 
Biträdande avdelningschef  
Jaana Husu  
 
Veterinärinspektör 
Taina Aaltonen  

BILAGA I   
BESLUT OM BEGRÄNSNINGSFÖRESKRIFTER SOM MEDDELAS GÅR DARNA PÅ 
GRUND AV MISSTANKE OM HÄSTPEST   
 
Utfärdat / 19  
Gårdsägarens namn:  
Gårdens adress:  
 
Följande föreskrifter skall iakttas på gården:  
 
1. Upprättande och förande av förteckning  
1.1. Alla hästdjur på gården skall förtecknas gruppvis.  
1.2. En förteckning över antalet hästdjur som redan har dött eller sannolikt har insjuknat skall 
upprättas gruppvis.  
1.3. Förteckningarna skall hållas jour genom att födda och döda hästdjur samt födelse- och 
dödsdatum antecknas i dem.  
1.4. Uppgifterna i förteckningarna skall på begäran visas för läns- eller kommunalveterinären och en 
veterinär vid jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning och de kan 
kontrolleras i samband med varje inspektionsbesök.  
 
2. Begränsning av djurens rörelsefrihet  
2.1. Alla hästar på gården skall hållas kvar i sina stallar eller stängas in på något annat ställe där de är 
skyddade mot vektorerna.  
2.2. Hästdjur får inte föras till eller från gården. 
 
3. Övriga föreskrifter  
3.1. Insekter eller andra leddjur som eventuellt sprider hästpest skall utrotas innanför och utanför 
stallen med preparat som kommunalveterinären föreskriver.  
3.2. Kropparna av döda hästdjur skall destrueras, brännas eller begravas enligt 
kommunalveterinärens anvisningar.  
 
Motivering : 
Det finns grundad anledning att misstänka att hästpest förekommer på gården.  
 
Rättsnormer: 
8 och 9 § lagen om djursjukdomar (55/80,ändr. 809/92 och 424/94), 17 § förordningen om 
djursjukdomar (601/80) samt jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings 
beslut om bekämpning av afrikansk hästpest 13/VLA/96  
 



Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. 
Besvärsanvisning medföljer. Beslutet träder dock i kraft genast. Beslutet skall iaktas trots sökande av 
ändring.  
 
Tjänsteveterinärens namnteckning:  
 
Namnförtydligande och tjänsteställning:  
 
BILAGA II  PROVTAGNINGSANVISNINGAR  
 
a) För isolering av virus och konstaterande av virusantigener skall ca 10 ml blod tas i heparinrör av 
kliniskt sjuka hästdjur. Om det finns många sjuka hästdjur väljs för blodprovstagningen sådana som 
nyligen insjuknat och har hög feber.  
 
b) För bestämning av antikroppar skall ca 10 ml blod tas utan tillsatsämnen av samma hästdjur av 
vilka blod tagits för isolering av virus. Om det på gården finns hästdjur som håller på att återhämta 
sig skall blodprov tas även av dem. Antikroppar bildas inom 10 - 14 dygn hos djur som håller på att 
återhämta sig. Efter 21 dygn från smittan är mängden antikroppar som störst.  
 
c) Av döda hästar skall som prov tas en bit av lungorna, mjälten och en lunglymfkörtel (ca 5-10 g av 
var). Varje prov läggs i en skild plastpåse som sluts och märks omsorgsfullt.  
 
d) Av symtomfria hästdjur på en gård dar hästpest misstänks och av hästdjur på kontaktgårdarna 
skall ca 10 ml blod tas utan tillsatsmedel av 5-10 djur/gård. Efter 3 veckor från den första 
provtagningen skall nya blodprov tas av samma djur, ifall djuren i fråga inte under tiden vaccinerats 
mot hästpest.  
 
Proverna skall utan dröjsmål sändas till laboratoriet vid anstalten för veterinärmedicin och livsmedel 
i Helsingfors. Proverna skall transporteras och förvaras i absolut läckagesäkra behållare i 
kylskåpstemperatur. Proverna får inte frysa till under transporten eller förvaringen. Avsändandet av 
prover skall meddelas i förväg per telefon.  
 
BILAGA III   
BESLUT OM ÅTERKALLANDE AV BEGRÄNSNINGSFÖRESKRIFTER SOM 
MEDDELATS GÅRDARNA VID MISSTÄNKE OM HÄSTPEST   
 
Utfärdat / 19  
 
Genom detta beslut återkallas begränsningsföreskrifter som meddelats följande gård / 19 på grund av 
misstanke om hästpest.  
 
Gårdsägarens namn:  
 
Gårdens adress:  
 
Detta beslut träder i kraft / 19 .  
 
Motivering:  På gården finns ingen risk för spridning av hästpest. 
 
Rättsnormer: 
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpande av 
afrikansk hästpest (nr 13/VLA/96).  
 
Ändring i detta beslut får sökas genom besvär. Besvärsanvisning medföljer.  
 



Tjänsteveterinärens namnteckning:  
 
Namnförtydligande och tjänsteställning:  
 
BESVÄRSANVISNING  
 
BESVÄRSINSTANS 
Om mottagaren av detta beslut är missnöjd med beslutet. får han söka ändring däri hos 
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.  
 
ANFÖRANDE AV BESVÄR  
 
Besvär skall anföras skriftligen. Besvärsskriften skall innehålla bl.a. följande:  
- den myndighet hos vilken besvär anförs (landsbygdsnäringarnas besvärsnämd)  
- beslut i vilket ändring söks  
- vilka ändringar beslutet som ändringssökanden yrkar på och motivering till dessa  
- ändringssökandens namn, yrke. hemkommun och postadress  
- ändringssökandens underskrift  
- som bilaga detta  
- beslut eller en officiellt bestyrkt kopia av beslutet samt bevis över delfåendet.  
 
Besvärsskriften kan för ändringssökandens räkning även avfattas av en annan person, som då även 
undertecknar den. Då skall den som avfattar besvärsskriften dessutom uppge sitt yrke, sin 
hemkommun och postadress.  
 
BESVARSTID  
 
Besvärstiden är 30 dagar. Tiden räknas från dagen efter dagen för delfåendet. Dagen för delfåendet 
beräknas på följande satt  
-Om beslutet har överlämnats till den person som saken gäller, till dennes ombud eller ett bud, 
flamgir dagen för delfåendet av stämpeln i beslutet.  
-Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framger dagen får delfåendet av 
mottagningsbeviset. Mottagningsbeviset fogas till besvärshandlingarna.  
-Om beslutet har postats som ett vantigt brev anses det ha blivit delgivet den sjunde dagen räknat 
från postningsdagen,om annat inte framgår.  
-Om beslutet på annat satt har delgivits någon annan person an den som skall fä beslutet 
(mellanhandsdelgivning), anses den som skall få beslutet ha delgivits detta den tredje dagen räknat 
från den dag som delgivnings - eller mottagningsbeviset utvisar.  
-Om beslutet eller kungörelse om att det hålls tillgängligt har publicerats i officiella tidningen eller 
genom en offentlig kungörelse på en anslagstavla, anses delfåendet ha skett den sjunde (7) dagen 
räknat från den dag då kungörelsen har publicerats i officiella tidningen eller kungörelsen anslagits 
på en anslagstavla.  
 
BEFORAR AN AV BESVAR   
 
Ändringssökanden kan tillställa landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd besvären personligen, per post 
som betald postförsändelse eller genom att anlita ombud eller bud. Postförsändelse sker på 
avsändarens ansvar. Besvären skall vara myndigheten till handa under tjänstetid innan besvärstiden 
om 30 dagar har löpt ut, för att besvären skall kunna prövas.  
 
Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds  
 
besöksadress Kajsaniemigatan 4 A. HELSINGFORS PB 820,  
postadress 00101 HELSINGFORS  
telefonväxel (90) 134211  



öppethållningstid kl. 8.00-16.15 D 

[Veterinär lagstiftningen]  


