
 
 
 

Utkast 8.6.2016 
 

Jord- och skogsbruksministeriets beslut 
 

om inrättande av ett restriktionsområde för att förhindra spridning av infektiös 
pankreasnekros hos fiskar och salmon alphavirus 

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

 
1 § 

 
Syftet med beslutet och förhållande till lagstiftning 

 
Genom detta beslut inrättas ett restriktionsområde för att förhindra spridning av infektiös 
pankreasnekros hos fiskar (IPN) och salmon alphavirus (SAV) och det ges bestämmelser om 
förbud, villkor, begränsningar och åtgärder som ska iakttas på restriktionsområdet. 
 
Bestämmelser om förutsättningarna för att ge dispens från förbud, villkor, begränsningar och 
åtgärder enligt 38 § i lagen om djursjukdomar finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (1009/2013). 
 

2 § 
 

Definitioner 
 

I detta beslut avses med 
1) havsområde ett område med havs- eller brackvatten, 
2) vandringsområde de delar av älvar och älvmynningar dit vandringsfisk från havsområdet 

har möjlighet att vandra genom att passera högst ett vandringshinder längs med en fiskväg,  
3) insjöområde sjöar, dammar, 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 längs med en fiskväg samt djurhållningsplatser som tar vatten från de 
nämnda vattendragen eller som använder grundvatten, 

4) laxfiskar alla fiskar som hör till familjen Salmonidae, och 
5) mottaglig art en art som i avsnitt C i bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 

1251/2008 om tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller villkor och 
intygskrav för utsläppande på marknaden och import till gemenskapen av djur och produkter 
från vattenbruk och om fastställande av en förteckning över smittbärande arter anges vara 
mottaglig för den ifrågavarande sjukdomen.  

 
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 frilevande fisk från restriktionsområdet 
 

Det är förbjudet att förflytta frilevande fisk från restriktionsområdet till ett insjöområde. 
 

5 § 
 

Förflyttning av könsceller från frilevande fisk bort från restriktionsområdet 
 

Könsceller från frilevande laxfiskar får förflyttas bort från restriktionsområdet till ett insjöområde 
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 med en metod som förstör sjukdomsagens för 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 punkt 3. 
 

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. kan könscellerna förflyttas till ett kläckeri på ett 
insjöområde före undersökningarna enligt 1 mom. 1 punkten blir klara och före behandlingen som 
bestäms i 1 mom. 3 och 4 punkten förutsatt att  

1) utloppsvattnet från kläckeriet släpps ut i restriktionsområdet, absorberas i marken eller 
behandlas med en metod som förstör sjukdomsagens för IPN och SAV, 

2) kläckeriet är beläget på ett sådant ställe där könscellerna inte utgör en fara för spridning av 
IPN eller SAV till annan fiskodlingsverksamhet, 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.  

 
 

6 § 
 

Förflyttning av vattenbruksdjur som hör till mottagliga arter och könsceller av dem bort från 
restriktionsområdet för vetenskapliga ändamål 

 
Vattenbruksdjur som hör till mottagliga arter och könsceller av dem får förflyttas bort från 
restriktionsområdet till ett insjöområde för vetenskapliga ändamål förutsatt  

1) att vattenbruksdjuren eller könscellerna förs till ett slutet utrymme vars utloppsvatten släpps 
ut i restriktionsområdet eller i allmän kommunal avloppsledning, absorberas i marken eller 
behandlas med en metod som förstör sjukdomsagens för IPN och SAV, och 

2) att vattenbruksdjuren och könscellerna samt andra vattenlevande djur och könsceller som 
hör till mottagliga arter och som har hållits i samma slutna utrymme efter undersökningen  
bortskaffas eller flyttas till restriktionsområdet. 

 



 
7 § 

 
Hälsointyg vid förflyttning av vattenbruksdjur och deras könsceller bort från ett restriktionsområde 

 
Bestämmelser om användning av hälsointyg vid förflyttning av vattenbruksdjur och deras 
könsceller från restriktionsområdet för odling eller utsättning, till öppna anläggningar för 
prydnadsdjur som har definierats i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 eller till put and 
take -vatten som har definierats i rådets direktiv 2006/88/EG, samt om förlagor till djurhälsointyg, 
finns i nämnda förordning. Hälsointyget beviljas av kommunalveterinären på begäran av aktören. 
 
 

8 § 
 

Begränsningar och skyldigheter som gäller fordon 
 

Ett fordon som har använts vid transport av levande laxfiskar på restriktionsområdet får efter 
användningen förflyttas från restriktionsområdet förutsatt att det rengörs och desinficeras före 
förflyttningen eller omedelbart efter den. Rengöringen och desinfektionen ska göras på ett sätt som 
inte leder till en fara för att sjukdomarna sprids utanför restriktionsområdet. 
 

9 § 
 

Ikraftträdande och upphävande 
 

Detta beslut träder i kraft den   
 
Med detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av ett 
restriktionsområde för att förhindra spridning av infektiös pankreasnekros hos fiskar (806/2014).  
 
Helsingfors den 
 
 
 
Jordbruks- och miljöminister  Kimmo Tiilikainen 
 
 
Konsultativ tjänsteman   Kajsa Hakulin 


