
 

 

UTKAST 

 

 

Jord- och skogsbruksministeriets beslut  

om inrättande av ett restriktionsområde för att förhindra spridning av infektiös 

pankreasnekros hos fiskar och salmonid alfavirus 

 

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 37 § 2 och 3 mom. i lagen om djursjukdomar 

(76/2021) beslutat följande: 

 

1 § 

 

Syftet med beslutet  

 

Genom detta beslut inrättas ett restriktionsområde för att förhindra spridning av infektiös 

pankreasnekros hos fiskar (IPN) och salmonid alfavirus (SAV) och bestäms det om förbud, villkor, 

begränsningar och åtgärder som ska iakttas på restriktionsområdet.  

 

 

2 § 

 

Definitioner 

 

I detta beslut avses med 

1) havsområdet ett område med havs- eller brackvatten, 

2) vandringsområdet de delar av älvar och älvmynningar dit vandringsfisk från havsområdet har 

möjlighet att vandra genom att passera högst ett vandringshinder,  

3) inlandsvattenområdet sjöar, tjärnar och sådana delar av älvar och älvmynningar dit vandringsfisk 

från havsområdet inte kan vandra eller dit den kan vandra bara genom att passera minst två 

vandringshinder samt anläggningar som tar vatten från de nämnda vattendragen eller som använder 

grundvatten eller smältvatten, 

4) laxfiskar vattenlevande djur som hör till familjen Salmonidae, och 

5) mottaglig  art en art som i bilaga III till kommissionens genomförandebeslut (EU) Nr 2021/260 

om godkännande av nationella åtgärder för att begränsa effekterna av vissa sjukdomar hos 

vattenlevande djur i enlighet med artikel 226.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/429 och om upphävande av kommissionens beslut 2010/221/EU anges vara mottaglig för den 

aktuella sjukdomen. 

 
 

Vad som anges i detta beslut om fiskar avser också könsceller från fiskar. 

I detta beslut används också definitionen av vattenbruksdjur i artikel 4.7 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande 

av vissa akter med avseende på  djurhälsa (”djurhälsolag”). 

  

 

3 § 

 

Restriktionsområde för att förhindra spridning av IPN och SAV 



 

 

 

Ett restriktionsområde för att förhindra spridning av IPN och SAV (restriktionsområdet) består av 

havsområden och vandringsområden.  

 

 

4 § 

 

Förbud mot förflyttning av vattenbruksdjur från restriktionsområdet 

 

Det är förbjudet att förflytta vattenbruksdjur av mottagliga arter från restriktionsområdet till 

inlandsvattenområdet. 

 

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. får vattenbruksdjur som hör till mottagliga arter 

förflyttas bort från restriktionsområdet till inlandsvattenområdet för vetenskapliga ändamål förutsatt 

att  

1) vattenbruksdjuren förs till ett slutet utrymme vars utloppsvatten släpps ut i restriktionsområdet 

eller i allmän kommunal avloppsledning, absorberas i marken eller behandlas för att utrota IPN och 

SAV, och 

2) vattenbruksdjuren samt andra vattenlevande djur som hör till mottagliga arter och som har hållits 

i samma slutna utrymme efter undersökningen bortskaffas eller förflyttas till restriktionsområdet. 

 

Dispens från förbudet i 1 mom. kan i enlighet med 37 § i lagen om djursjukdomar (76/2021) med 

tillämpning av 29 § i den lagen beviljas för förflyttning av könsceller från vattenbruksdjur som 

fångats i naturen för att släppas ut i naturen. För att tillstånd ska beviljas förutsätts det att 

förflyttningen inte väsentligt ökar risken för spridning av IPN eller SAV utanför området.  

 

I tillståndet ska det förutsättas att aktören säkerställer att de vattenbruksdjur från vilka könscellerna 

har erhållits har varit sunda och livskraftiga vid en okulär besiktning och att de inte har uppvisat 

ökad dödlighet. Dessutom ska det förutsättas att aktören vidtar lämpliga åtgärder för att minska 

risken och håller de vattenbruksdjur från vilka könscellerna ska förflyttas isolerade från 

anläggningens övriga vattenbruksdjur fram till dess att könscellerna mjölkas. Vid bedömningen av 

behovet av och ändamålsenligheten hos åtgärder och undersökningar ska särskilt beaktas resultaten 

av de undersökningar som redan gjorts för det aktuella beståndet av vattenlevande djur med tanke 

på sjukdomen i fråga, vattenlevande djurs hälsa i vandringsområdet och i synnerhet i närheten av 

fångstområdet samt vilda bestånd av vattenlevande djur och vattenbruksanläggningar på 

destinationsplatsen. 

 

 

5 § 

 

 

Förbud mot förflyttning av frilevande fisk från restriktionsområdet för att släppas ut i ett 

insjöområde 

 

Det är förbjudet att förflytta frilevande fisk från restriktionsområdet för att släppas ut i 

inlandsvattenområdet. 

Dispens från förbudet i 1 mom. kan beviljas i enlighet med 37 § i lagen om djursjukdomar med 

tillämpning av 29 § i den lagen. För att tillstånd ska beviljas förutsätts det att förflyttningen inte 

väsentligt ökar risken för spridning av IPN eller SAV utanför området.  

 



 

 

I tillståndet ska det förutsättas att aktören säkerställer att de fiskar som ska förflyttas är sunda och 

livskraftiga vid en okulär besiktning och att de inte har uppvisat ökad dödlighet. Dessutom ska det 

förutsättas att aktören utför lämpliga åtgärder för att minska risken och behövliga undersökningar 

på fiskarna för att säkerställa att förflyttningen inte medför någon betydande risk för spridning av 

IPN eller SAV till vattenlevande djur på destinationsplatsen. Vid bedömningen av behovet av och 

ändamålsenligheten hos åtgärder och undersökningar ska särskilt beaktas resultaten av de 

undersökningar som redan gjorts för det aktuella fiskbeståndet med tanke på sjukdomen i fråga, 

fiskarnas hälsa i vandringsområdet och i synnerhet i närheten av fångstområdet samt vilda 

fiskbestånd och vattenbruksanläggningar på destinationsplatsen. Om det är fråga om förflyttning av 

könsceller, ska kraven vara uppfyllda i fråga om de fiskar vars könsceller förflyttas. 

 

Djurhälsomyndigheten ska genom övervakning säkerställa att det i samband med förflyttningen 

görs de undersökningar som krävs med tanke på sjukdomen. 

  

 

 

6 § 

 

Förbud mot förflyttning av annan frilevande fisk än könsceller från restriktionsområdet till en 

anläggning inom ett insjöområde 

 

Det är förbjudet att flytta annan frilevande fisk än könsceller från restriktionsområdet till en 

anläggning inom inlndsvattenområdet. 

 

Dispens från förbudet i 1 mom. kan beviljas i enlighet med 37 § i lagen om djursjukdomar med 

tillämpning av 29 § i den lagen. För att tillstånd ska beviljas förutsätts det att förflyttningen inte 

väsentligt ökar risken för spridning av IPN eller SAV utanför restriktionsområdet. I tillståndet ska 

det förutsättas att aktören säkerställer att de fiskar som ska förflyttas är sunda och livskraftiga vid en 

okulär besiktning och att det inte förekommer någon ökad dödlighet i de grupper av fiskar som 

förflyttas. Dessutom ska det förutsättas att aktören håller fiskarna isolerade från övriga fiskar på 

anläggningen till dess att de undersökningar som anges i dispensbeslutet har gett ett negativt 

resultat. Under isoleringen ska utloppsvattnet släppas ut på restriktionsområdet, absorberas i marken 

eller behandlas för att utrota IPN och SAV. Om undersökningsresultatet är positivt, eller ingen 

undersökning har gjorts, ska fiskarna avlivas eller fiskarna flyttas tillbaka till restriktionsområdet.  

 

Djurhälsomyndigheten ska genom övervakning säkerställa att isoleringsutrymmet uppfyller kraven i 

2 mom. och att det i samband med förflyttningen utförs de undersökningar som krävs med tanke på 

sjukdomen. 

 

7 § 

 

Förflyttning av könsceller från frilevande laxfiskar från restriktionsområdet till en anläggning inom 

ett insjöområde 

 

Könsceller från frilevande laxfiskar får förflyttas bort från restriktionsområdet till en anläggning 

inom inlandsvattenområdet endast på följande villkor: 

1) att könscellerna har konstaterats vara fria från IPN och SAV genom tillräckliga undersökningar 

med tanke på fångstplatsens sjukdomsläge och sjukdomsagensets egenskaper, 

2) att könscellerna efter kramningen har förvarats i ett kläckeri vars inkommande vatten behandlas 

för att utrota IPN och SAV,  



 

 

3) att rom av lax, regnbåge, öring och röding direkt efter kramningen har behandlats med en metod 

som förstör sjukdomsagens för IPN och SAV som eventuellt förekommer på ytan av rommen, och 

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

 

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. kan könscellerna förflyttas till ett kläckeri på 

inlandsvattenområdet innan de undersökningar som avses i 1 mom. 1 punkten blir klara och före 

den behandling som avses i 1 mom. 3 och 4 punkten förutsatt att  

1) utloppsvattnet från kläckeriet släpps ut i restriktionsområdet, absorberas i marken eller behandlas 

för att utrota IPN och SAV, 

2) kläckeriet är beläget på ett sådant ställe där könscellerna inte utgör en risk för spridning av IPN 

eller SAV till annan vattenbruksverksamhet, och 

3) kläckeriet har förbundit sig att behandla rommen som har förflyttats dit på det sätt som bestäms i 

1 mom. 3 och 4 punkten.  

 

8 § 

 

Ikraftträdande 

 

Detta beslut träder i kraft den 21 april 2021.  

 

Med detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av ett 

restriktionsområde för att förhindra spridning av infektiös pankreasnekros hos fiskar och salmon 

alphavirus (809/2016). Dispenser från förbud, villkor och begränsningar som har beviljats med stöd 

av det upphävda beslutet är giltiga tills de upphävs separat. 


