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Om svin hålls utomhus, ett svinhus fylls delvis eller om förekomsten av afrikansk svinpest har satts
i samband med vektorer, ska med avvikelse från 2 mom. återinsättningen av nya djur på
djurhållningsplatsen inledas med kontrollsvin. Innan kontrollsvinen placeras på en tömd
djurhållningsplats ska de ha undersökts med negativt resultat med avseende på afrikansk svinpest
eller komma från en djurhållningsplats som inte har varit belagd med spärrbestämmelser på grund
av afrikansk svinpest. Kontrollsvinen ska placeras jämnt över hela djurhållningsplatsen och
undersökas med tanke på antikroppar mot afrikansk svinpest 45 dygn efter att svinen anlänt till
djurhållningsplatsen. Om inte ett enda svin har antikroppar mot afrikanskt svinpestvirus, kan
svinen tas in till hela djurhållningsplatsen.

9 kap.
Afrikansk svinpest hos viltlevande vildsvin

32 §
Inrättande av ett smittområde på grund av konstaterad afrikansk svinpest hos viltlevande vildsvin
samt åtgärder och förbud som ska gälla på området

På det område som omgärdar den plats där afrikansk svinpest har konstaterats hos viltlevande
vildsvin ska det med stöd av 32 § i lagen om djursjukdomar inrättas ett smittområde.
Smittområdets gräns ska ligga på högst tre kilometers avstånd från den plats där sjukdomen
förekommer.

Livsmedelssäkerhetsverket ska
1) ålägga kommunalveterinären att inspektera de djurhållningsplatser för svin som finns inom
smittområdet enligt regionförvaltningsverkets förteckning över djurhållningsplatser samt i
samband med inspektionen kontrollera märkningarna av svinen och förteckningarna över
djuren,
2) förbjuda förflyttning av svin till eller från en djurhållningsplats inom smittområdet,
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3) ålägga aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser att hålla svinen i djurstallar eller i
övrigt isolerade från viltlevande vildsvin,
4) förbjuda att kött och obehandlade biprodukter från viltlevande vildsvin, delar av vildsvin
och material och redskap som kan ha kontaminerats med afrikanskt svinpestvirus förs in till
djurhållningsplatser inom smittområdet, och
5) ålägga personer som besöker djurhållningsplatser för svin att använda särskilda
skyddskläder för djurhållningsplatsen i fråga, byta skodon i anslutning till in‐ och
utgångarna till djurstallarna så att fotspåren från de skodon som används inne i
djurstallarna och de som används utanför inte möts, tvätta och desinficera sina händer när
de kommer in i djurstallarna och går ut därifrån, samt ålägga aktörer som ansvarar för
djurhållningsplatserna att se till att det finns en desinficeringsbassäng för desinficering av
skodon och en möjlighet att tvätta och desinficera händerna.

Livsmedelssäkerhetsverket ska också ålägga regionförvaltningsverket att undersöka alla
viltlevande vildsvin som har skjutits eller påträffats döda inom smittområdet och att ta prover av
dem med tanke på afrikansk svinpest, eller att sörja för att kommunalveterinären utför dessa
undersökningar och provtagningar. Livsmedelssäkerhetsverket ska dessutom ålägga
regionförvaltningsverket att sörja för att bortskaffandet av kadavren av viltlevande vildsvin inte
medför risk för spridning av afrikansk svinpest.

Regionförvaltningsverket kan med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar ge dispens från förbudet
i 2 mom. 2 punkten.

Smittområdet ska avvecklas när de inspektioner, undersökningar och åtgärder som avses i 2 mom.
1 punkten och 3 mom. är utförda och det inte finns någon anledning att misstänka att afrikansk
svinpest förekommer inom området. De områden som har ingått i smittområdet förblir en del av
den omgivande restriktionszonen.

33 §
Inrättande av en restriktionszon på grund av konstaterad afrikansk svinpest hos viltlevande vildsvin

På det område som omgärdar den plats där afrikansk svinpest har konstaterats hos viltlevande
vildsvin ska det med stöd av 33 § i lagen om djursjukdomar inrättas en restriktionszon, på vilken
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bestämmelserna i detta kapitel och i 9 a kap. tillämpas. Restriktionszonen delas upp i del I och II
enligt risken för spridning av sjukdomen. Del II är området med större risk och det omfattar
smittområdet.

Om det inom zonen finns områden där afrikansk svinpest har konstaterats hos svin som hålls på en
djurhållningsplats eller områden dit sjukdomen löper risk att spridas, avskiljs av restriktionszonen
också del III som omfattar dessa områden. Till den del dessa områden finns i en skyddszon eller
övervakningszon som har inrättats enligt bestämmelserna i 4 kap. och de förbud, villkor,
begränsningar och åtgärder som avses i 4–8 kap. strider mot de förbud, villkor, begränsningar och
åtgärder som avses i detta kapitel och i 9 a kap., ska Livsmedelssäkerhetsverket bestämma att de
strängaste förbuden, villkoren, begränsningarna och åtgärderna ska iakttas inom områdena.

34 §
Åtgärder och förbud som gäller restriktionszoner

Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska det
1) bestämmas att de förbud och åtgärder som avses i 32 § 2 mom. 3–5 punkten ska iakttas
inom restriktionszonen,
2) bestämmas att fordon som används för transport av svin som har hållits inom
restriktionszonen eller av biprodukter från sådana svin rengörs och desinficeras
omedelbart efter varje transport, och att transportören förvarar bevis på denna rengöring
och desinfektion i fordonet,
3) förbjudas att viltlevande vildsvin och färskt kött, köttberedningar och köttprodukter från
sådana svin förflyttas från en del av restriktionszonen till andra delar av Finland, med
undantag av kött och produkter som förflyttas från restriktionszon del I och som härrör
från vildsvin som har undersökts med negativt resultat med avseende på afrikansk
svinpest,
4) bestämmas att kött, köttberedningar och köttprodukter från svin, inklusive viltlevande
vildsvin, som kommer från restriktionszonen ska vara försedda med ett kontrollmärke som
avses i artikel 16 i kommissionens genomförandebeslut om djurhälsoåtgärder för att
bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av
genomförandebeslut 2014/178/EU (2014/709/EU, nedan kommissionens
genomförandebeslut 2014/709/EU).
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Genom beslutet ska regionförvaltningsverket också åläggas att undersöka alla viltlevande vildsvin
som skjutits eller påträffats döda inom smittområdet och att ta prover av dem med tanke på
afrikansk svinpest, eller att sörja för att kommunalveterinären utför dessa undersökningar och
provtagningar.

Genom beslutet ska regionförvaltningsverket dessutom åläggas att sörja för att bortskaffandet av
kadavren av viltlevande vildsvin hos vilka afrikansk svinpest konstaterats inte medför risk för
spridning av afrikansk svinpest. Om en effektiv bekämpning av sjukdomen så förutsätter, kan
åläggandet dock utvidgas till att gälla alla kadaver av viltlevande vildsvin som har skjutits eller
påträffats döda inom restriktionszon del II och III.

34 a §
Förbud mot förflyttning av svin utanför restriktionszon del II och III

Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska det förbjudas att svin förflyttas utanför
restriktionszon del II och III.

Förbudet gäller dock inte svin som förflyttas från restriktionszon del II till andra delar av Finland
och
1) som har vistats på djurhållningsplatsen i minst 30 dygn före förflyttningen eller sedan
födseln,
2) till vars djurhållningsplats inga svin har förts in från restriktionszon del II eller III 30 dygn
före förflyttningen, och
3) som uppfyller kraven på undersökning enligt artikel 3.2 i kommissionens
genomförandebeslut 2014/709/EU eller vars djurhållningsplats uppfyller kraven enligt
artikel 3.3 i beslutet.

Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan dispens ges från förbudet enligt 1 mom. när det
gäller
1) att förflytta svin från restriktionszon del III till andra delar av Finland, förutsatt att det är
möjligt att säkerställa att kraven enligt artikel 3a.1–3a.4 i kommissionens
genomförandebeslut 2014/709/EU uppfylls, eller
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2) att förflytta svin som avses i 2 mom. för omedelbar slakt från restriktionszon del III till
andra delar av Finland, förutsatt att det är möjligt att säkerställa att de ytterligare kraven
enligt artikel 4.3–4.9 i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU uppfylls, och
slakt av svin i en anläggning som finns inom restriktionszon del III och som har godkänts i
enlighet med artikel 12 i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU inte är möjlig
av orsaker som hänför sig till slaktkapaciteten.

Svinkött, svinköttsberedningar, svinköttsprodukter och andra produkter innehållande svinkött som
härrör från svin som har slaktats med stöd av dispens får endast släppas ut på marknaden i
Finland.

34 b §
Förbud mot förflyttning av könsceller och embryon från svin utanför restriktionszon del III

Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska det förbjudas att sperma, äggceller och
embryon från svin förflyttas utanför restriktionszon del III.

34 c §
Förbud mot förflyttning av svinkött utanför restriktionszon del III

Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska det förbjudas att svinkött,
svinköttsberedningar, svinköttsprodukter och andra produkter innehållande svinkött förflyttas
utanför restriktionszon del III.

Förbudet gäller dock inte kött, beredningar eller produkter som
1) härrör från svin som sedan födseln har hållits på en djurhållningsplats som finns utanför
restriktionszon del II och III,
2) härrör från svin som avses i 34 a § 2 mom. och som har producerats, lagrats och
behandlats i en anläggning som har godkänts i enlighet med artikel 12 i kommissionens
genomförandebeslut 2014/709/EU, eller
3) har behandlats på det sätt som anges i bilaga 1, i en anläggning som har godkänts i
enlighet med artikel 12 i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU.
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34 d §
Förbud mot förflyttning av biprodukter från svin utanför restriktionszon del III

Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska det förbjudas att biprodukter från svin
förflyttas utanför restriktionszon del III.

Förbudet gäller dock inte sändning av framställda produkter som härrör från biprodukter från svin
som har hållits inom restriktionszon del III, om dessa framställda produkter har behandlats så att
de inte medför risk för afrikansk svinpest.

Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan dispens ges från det i 1 mom. avsedda förbudet
mot att sända biprodukter från andra svin än viltlevande vildsvin, inklusive kadaver av djur som
dött på djurhållningsplatsen och slaktkroppar av djur som slaktats i ett slakteri, för behandling,
förutsatt att det är möjligt att säkerställa att kraven enligt artikel 7.2 i kommissionens
genomförandebeslut 2014/709/EU uppfylls.

35 §
Planer för utrotning av afrikansk svinpest hos viltlevande vildsvin

När afrikansk svinpest har bekräftats hos viltlevande vildsvin ska Livsmedelssäkerhetsverket inom
90 dagar göra upp en skriftlig plan för utrotning av sjukdomen.

9 a kap.
Sändning av svin och produkter från svin till andra medlemsstater och till tredjeländer från
restriktionszoner

35 a §
Förbud mot förflyttning utanför landets gränser av svin som hålls inom en restriktionszon
och av svin som varit i kontakt med sådana svin

Svin får inte förflyttas till andra medlemsstater i Europeiska unionen eller till stater utanför
Europeiska unionen från en restriktionszon som avses i 33 § och inte heller från en
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djurhållningsplats dit svin har förts in från en restriktionszon under de 30 dygn som har föregått
förflyttningen.

Förbudet gäller dock inte svin som förflyttas från en djurhållningsplats inom restriktionszon del I
och
1) som har vistats på djurhållningsplatsen utan avbrott i minst 30 dygn före förflyttningen
eller sedan födseln,
2) till vars djurhållningsplats inga svin har förts in från restriktionszon del II eller III 30 dygn
före förflyttningen, och
3) som uppfyller kraven på undersökning, inspektioner och biosäkerhet enligt artikel 8.2 b–
8.2 d i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU och vars djurhållningsplats
också uppfyller dessa krav.

Vid sändning av svin som avses i 2 mom. ska följande kompletterande text läggas till i hälsointyg
eller veterinära dokument: "Svin som uppfyller villkoren i artikel 8.2 i kommissionens
genomförandebeslut 2014/709/EU."

35 b §
Förbud mot förflyttning av könsceller och embryon från svin utanför landets gränser från
restriktionszon del II eller III

Sperma från svin som har hållits på en station för insamling av sperma inom restriktionszon del II
eller III enligt 33 § får inte förflyttas till andra medlemsstater i Europeiska unionen eller till stater
utanför Europeiska unionen.

Embryon eller äggceller från svin vars djurhållningsplats finns inom restriktionszon del II eller III
enligt 33 §, eller som har befruktats genom naturlig betäckning eller med sperma som avses i 1
mom., får inte heller förflyttas till andra medlemsstater i Europeiska unionen eller till stater
utanför Europeiska unionen.

35 c §
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Förbud mot förflyttning av biprodukter från svin utanför landets gränser från restriktionszon del II
eller III

Biprodukter från svin vars ursprungliga djurhållningsplats eller avsändande djurhållningsplats finns
inom restriktionszon del II eller III enligt 33 § får inte förflyttas till andra medlemsstater i
Europeiska unionen eller till stater utanför Europeiska unionen. Förbudet gäller dock inte
biprodukter som har behandlats så att de inte medför risk för afrikansk svinpest och som åtföljs av
det handelsdokument som avses i kapitel III i bilaga VIII till kommissionens förordning (EU) nr
142/2011.

35 d §
Förbud mot förflyttning av svinkött och svinköttsprodukter utanför landets gränser från
restriktionszon del II eller III

Färskt kött, köttberedningar eller köttprodukter från svin vars ursprungliga djurhållningsplats eller
avsändande djurhållningsplats finns inom restriktionszon del II eller III enligt 33 § får inte förflyttas
till andra medlemsstater i Europeiska unionen eller till stater utanför Europeiska unionen.

Förbudet gäller dock inte kött och produkter från svin som avses i 34 § 2 mom. och som kommer
från restriktionszon del II.

Förbudet gäller inte heller kött och beredningar
4) som härrör från svin som sedan födseln har hållits på en djurhållningsplats som finns
utanför restriktionszon del II och III, och
5) som har producerats, lagrats och behandlats i en anläggning som har godkänts i enlighet
med artikel 12 i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU.

Trots förbudet får man också förflytta kött och beredningar
1) som har behandlats i enlighet med bilaga 1 och som under transport, behandling och
lagring har hållits avskilda från kött och produkter som härrör från svin som har hållits
utanför restriktionszon del II och III, och
2) som åtföljs av ett hälsointyg för handel inom unionen där följande text finns i del II:
"Produkter i enlighet med kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9
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oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa
medlemsstater."

I enlighet med det undantag som föreskrivs i 2–4 mom. ska det kött och de produkter som
förflyttas vara försedda med ett kontrollmärke som avses i artikel 16 i kommissionens
genomförandebeslut 2014/709/EU.

35 e §
Förbud mot förflyttning av kött från viltlevande vildsvin utanför landets gränser från
restriktionszoner

Färskt kött, köttberedningar eller köttprodukter från viltlevande vildsvin från en restriktionszon får
inte förflyttas till andra medlemsstater i Europeiska unionen eller till stater utanför Europeiska
unionen.

________________

Denna förordning träder i kraft den 26 september 2016.

Helsingfors den 8 september 2016

Jord‐ och skogsbruksminister

Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman

Katri Levonen

