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Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om ändring av jord‐ och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk
svinpest
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut ändras i jord- och
skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest (10/14) 5, 13, 19,
22, 23, 24, 26, 29, 30, 32–34 a och 35 d § samt bilaga 2, av dem 32–34 a och 35 d §
sådana de lyder i förordning 12/16, samt
fogas till förordningen en ny bilaga 3 som följer:

5§
Åtgärder på djurhållningsplatser från eller till vilka sjukdomen kan ha spridits
Om de orsaker som framkommit i undersökningar som gäller möjliga smittkällor enligt 22 §
3 mom. i lagen om djursjukdomar eller övriga orsaker räcker som grund för en formell
misstanke om djursjukdom på sådana spårade djurhållningsplatser från eller till vilka
afrikansk svinpest kan ha spridits, ska ett beslut om åtgärder för att förhindra spridning av
sjukdom enligt 23 § i lagen om djursjukdomar fattas. På beslutet och dispens från det ska
4 § i denna förordning tillämpas.
Om sannolikheten för smitta på djurhållningsplatsen är stor, kan Livsmedelsverket
bestämma att svinen på djurhållningsplatsen ska avlivas med stöd av 26 § 2 mom. i lagen
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om djursjukdomar på basis av en formell misstanke om djursjukdom. Det ska bestämmas
att det för epidemiologiska undersökningar ska tas prover på djur som ska avlivas.
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13 §
Afrikansk svinpest eller formell misstanke om afrikansk svinpest på slakterier
Om det förekommer misstanke om eller konstateras afrikansk svinpest på ett slakteri, ska
man vid de undersökningar som avses i 22 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar kontrollera
märkningarna av svinen och förteckningarna över djuren på de djurhållningsplatser från
vilka svinen transporterats.
Med avvikelse från vad som bestäms i 4 §, riktas mot slakteriet ett beslut enligt 23 § i
lagen om djursjukdomar genom vilket förflyttning av djur till och från slakteriet förbjuds.
Beslutet ska med avvikelse från 10 § upphävas när det har gått 24 timmar efter det att
rengörings- och desinfektionsåtgärderna har slutförts på slakteriet.
På slakterier tillämpas inte vad som i 9 § föreskrivs om återinsättning och undersökning av
nya djur.

19 §
Åtgärder inom skyddszoner för att förhindra spridning av smitta
Inom skyddszonen ska det genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar
bestämmas:
1) att aktörer som är ansvariga för sådana djurhållningsplatser för svin som är belägna
inom zonen ska övervaka hälsotillståndet hos svinen och underrätta
kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket om alla svin som har dött eller
insjuknat;
2) att personer som besöker djurhållningsplatser för svin ska 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 samt tvätta och desinficera
händerna när de kommer in i djurstallarna och går ut därifrån;
3) att aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser ska se till att det finns en
möjlighet att desinficera skodon och att tvätta och desinficera händerna samt att inoch utgångarna till djurhållningsplatsen desinficeras på tillbörligt sätt;
4) att det är förbjudet för fordon som har använts för transport av svin att lämna zonen
innan de har rengjorts och desinficerats;
5) att regionförvaltningsverket ska sörja för att skyldigheterna i fråga om desinficering
av fordon iakttas inom zonen och att nödvändiga tilläggsåtgärder i fråga om
desinficering genomförs;
6) att regionförvaltningsverket ska sörja för att alla viltlevande vildsvin som har skjutits
eller påträffats döda inom skyddszonen undersöks med tanke på afrikansk svinpest;
samt
7) att biprodukter ska behandlas eller bortskaffas på ett sätt som inte medför risk för
spridning av afrikansk svinpest.
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22 §
Dispens för transport av svin från en djurhållningsplats inom en skyddszon
När det har gått minst 40 dygn sedan den preliminära desinfektionen och den behövliga
bekämpningen av vektorer på den djurhållningsplats där afrikansk svinpest har
konstaterats, kan regionförvaltningsverket med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar ge
dispens från förbudet enligt 20 § 1 mom. när det gäller att transportera svin från en
djurhållningsplats inom en skyddszon:
1) för slakt till ett slakteri som nämns i dispensbeslutet och som finns inom
restriktionszonen eller av särskilda skäl till ett slakteri någon annanstans;
2) för avlivning till en anläggning där de efter avlivningen behandlas på så sätt att det
inte medför risk för spridning av afrikansk svinpest; eller
3) till andra djurhållningsplatser inom skyddszonen.
Om djurhållningsplatsen har tillämpat ett särskilt effektivt provtagningsprogram med hjälp
av vilket förekomsten av afrikansk svinpest har kunnat uteslutas, kan den tidsfrist som
anges i 1 mom. förkortas till 30 dygn.
Beviljande av dispens förutsätter:
1) att kommunalveterinären har utfört en klinisk undersökning av svinen på
djurhållningsplatsen och i samband med detta mätt deras kroppstemperatur;
2) att kommunalveterinären har kontrollerat märkningarna av svinen och
förteckningarna över djuren; samt
3) att man vid undersökningarna inte har funnit tecken på att afrikansk svinpest
förekommer på djurhållningsplatsen eller brister i märkningarna av djuren eller
förteckningarna över djuren.
Dispens som avses i 1 mom. kan under de förutsättningar som anges i 3 mom. beviljas
även i sådana fall att smitta har konstaterats på flera än en djurhållningsplats inom
skyddszonen, under förutsättning att det har gått mer än 30 dygn från det att zonen
inrättades och att det är nödvändigt att flytta svinen med tanke på svinens välbefinnande
eller för att undvika andra problem med svinhållningen.
Transporten kan påbörjas först när kommunalveterinären har förseglat transportfordonet
eller det har förseglats under hans eller hennes övervakning.
23 §
Slakt av svin som transporteras med stöd av dispens samt behandling och märkning av
kött
Regionförvaltningsverket informerar den myndighet som övervakar slakteriet om
beviljandet av sådan dispens för slakttransport som avses i 22 §, och myndigheten
informerar regionförvaltningsverket när svinen har anlänt. Dessa svin ska hållas och
slaktas avskilda från andra svin. Vid besiktning av svinen ante mortem och post mortem
ska särskild uppmärksamhet fästas vid eventuella tecken på afrikansk svinpest. Från
slaktade och avlivade svin ska ett tillräckligt antal prover tas med tanke på afrikansk
svinpest.
Kött från svin som med stöd av dispens enligt 22 § transporterats för slakt från en
djurhållningsplats inom en skyddszon ska förses med märkning i enlighet med bilaga 2
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och behandlas i enlighet med bilaga 1. Kött ska under den tid köttet transporteras,
behandlas och lagras hållas avskilt från kött från områden utanför skyddszonen, tills det
har behandlats. Om köttet sänds för behandling till en annan anläggning ska försändelsen
förseglas.
24 §
Transport av svin från områden utanför skyddszoner till skyddszoner för slakt
Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan, om Europeiska unionens lagstiftning
tillåter det, ges dispens från förbudet enligt 20 § 1 mom. när det gäller att transportera svin
från områden utanför en skyddszon till ett slakteri inom en skyddszon för omedelbar slakt.
När denna zon finns inom en i 33 § avsedd restriktionszon som inrättats på grund av
konstaterad sjukdom hos viltlevande vildsvin får kött från svin som förflyttats med stöd av
dispens samt köttberedningar, köttprodukter och andra produkter som består av eller
innehåller kött från dessa svin släppas ut endast på den inhemska marknaden, förutsatt att
köttet eller produkterna uppfyller kraven i artikel 12a 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).
26 §
Åtgärder inom övervakningszoner för att förhindra spridning av smitta
Inom övervakningszonen ska det genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar
bestämmas:
1) att aktörer som är ansvariga för sådana djurhållningsplatser för svin som är belägna
inom zonen ska övervaka hälsotillståndet hos svinen och underrätta
kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket om alla svin som har dött eller
insjuknat;
2) att personer som besöker djurhållningsplatser för svin ska 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 samt tvätta och desinficera
händerna när de kommer in i djurstallarna och går ut därifrån;
3) att aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser ska se till att det finns en
desinficeringsbassäng för desinficering av skodon och en möjlighet att tvätta och
desinficera händerna samt att in- och utgångarna till djurhållningsplatsen
desinficeras på tillbörligt sätt;
4) att det är förbjudet för fordon som har använts för transport av svin att lämna zonen
innan de har rengjorts och desinficerats;
5) att regionförvaltningsverket ska sörja för att alla viltlevande vildsvin som har skjutits
eller påträffats döda inom zonen undersöks med tanke på afrikansk svinpest; samt
6) att biprodukter ska behandlas eller bortskaffas på ett sätt som inte medför risk för
spridning av afrikansk svinpest.
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29 §
Dispens för transport av svin från en djurhållningsplats inom en övervakningszon
Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar får dispens ges från förbudet enligt 27 § 1
mom. när det gäller att transportera svin från områden utanför en övervakningszon till
övervakningszonen.
När det har gått minst 30 dygn sedan den preliminära desinfektionen och den behövliga
bekämpningen av vektorer på den djurhållningsplats där afrikansk svinpest har
konstaterats kan det, när förutsättningarna i 22 § 2 och 3 mom. i denna förordning är
uppfyllda, med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar ges dispens från förbudet enligt 27 §
1 mom. när det gäller att transportera svin från en djurhållningsplats inom en
övervakningszon:
1) för slakt till ett slakteri som nämns i dispensbeslutet och som finns inom skyddseller övervakningszonen eller av särskilda skäl till ett slakteri någon annanstans;
2) för avlivning till en anläggning där de efter avlivningen behandlas på så sätt att det
inte medför risk för spridning av afrikansk svinpest; eller
3) till andra djurhållningsplatser inom skydds- eller övervakningszonen.
Om djurhållningsplatsen har tillämpat ett särskilt effektivt provtagningsprogram med hjälp
av vilket förekomsten av afrikansk svinpest har kunnat uteslutas, kan den tidsfrist som
anges i 2 mom. förkortas till 21 dygn.
Dispens som avses i 2 mom. kan under de förutsättningar som anges i 2 mom. beviljas
även i sådana fall att smitta har konstaterats på fler än en djurhållningsplats inom
övervakningszonen, under förutsättning att det har gått mer än 30 dygn från det att zonen
inrättades och att det är nödvändigt att flytta svinen med tanke på svinens välbefinnande
eller för att undvika andra problem med svinhållningen.
Transporten kan påbörjas först när kommunalveterinären har förseglat transportfordonet
eller det har förseglats under hans eller hennes övervakning.
30 §
Slakt av svin samt identifieringsmärkning, behandling och användning av kött inom en
övervakningszon
I fråga om kött och produkter från svin som förflyttas för direkt slakt från områden utanför
en övervakningszon tillämpas 24 § 2 mom.
I fråga om slakt av svin som med stöd av dispens enligt 29 § 2 mom. transporterats för
slakt samt behandling och märkning av kött från sådana svin ska det bestämmas att det
som i 23 § gäller slakt av svin som transporteras inom skyddszonen samt behandling och
märkning av kött ska iakttas.
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32 §
Inrättande av en tillfällig restriktionszon på grund av konstaterad afrikansk svinpest hos
viltlevande vildsvin samt åtgärder och förbud som ska gälla inom zonen
På det område som omgärdar den plats där afrikansk svinpest har konstaterats hos
viltlevande vildsvin och där risken för att sjukdomen förekommer och sprids är stor ska det
med stöd av 33 § i lagen om djursjukdomar utan dröjsmål inrättas en tillfällig
restriktionszon.
Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska:
1) kommunalveterinären åläggas att inspektera de djurhållningsplatser för svin som är
belägna inom en radie på 3 kilometer från sjukdomsfallet enligt
regionförvaltningsverkets förteckning över djurhållningsplatser samt i samband med
inspektionen kontrollera märkningarna av svinen och förteckningarna över djuren
och vid behov ta prover med tanke på afrikansk svinpest;
2) aktörer som är ansvariga för sådana djurhållningsplatser för svin som är belägna
inom zonen åläggas att övervaka hälsotillståndet hos svinen och underrätta
kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket om alla svin som har dött eller
insjuknat och regionförvaltningsverket åläggas att ordna behövliga provtagningar
med tanke på afrikansk svinpest på djurhållningsplatser för svin;
3) svinhållare åläggas att föra en förteckning över personer som besöker
djurhållningsplatserna, med undantag av slakterier, gränskontrollstationer och
andra särskilda djurhållningsplatser såsom djurparker;
4) kommunalveterinären vid behov åläggas att inspektera även sådana andra
djurhållningsplatser för svin som är belägna inom den tillfälliga restriktionszonen
enligt regionförvaltningsverkets förteckning över djurhållningsplatser samt att i
samband med inspektionen kontrollera märkningarna av svinen och förteckningarna
över djuren och vid behov ta prover med tanke på afrikansk svinpest;
5) det förbjudas att svin förflyttas till eller från en djurhållningsplats inom den tillfälliga
restriktionszonen;
6) aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser åläggas att hålla svinen i
djurstallar eller i övrigt isolerade från viltlevande vildsvin;
7) det förbjudas att kött och obehandlade biprodukter från viltlevande vildsvin och
delar av vildsvin förs in till djurhållningsplatser för svin inom den tillfälliga
restriktionszonen;
8) det förbjudas att material och redskap samt foder och strö som kan vara
kontaminerade med afrikanskt svinpestvirus förs in till djurhållningsplatser för svin
inom den tillfälliga restriktionszonen eller förs bort till djurhållningsplatser för svin
utanför zonen;
9) personer som besöker djurhållningsplatser för svin åläggas 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 samt tvätta och desinficera
händerna när de kommer in i djurstallarna och går ut därifrån;
10)aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser åläggas att se till att det finns en
desinficeringsbassäng för desinficering av skodon och en möjlighet att tvätta och
desinficera händerna samt att in- och utgångarna till djurhållningsplatsen
desinficeras på tillbörligt sätt;
11)det förbjudas att sperma, embryon och äggceller från svin samt biprodukter från
svin förflyttas utanför den tillfälliga restriktionszonen;
12)det bestämmas att fordon som används för transport med stöd av dispens av svin
som har hållits inom den tillfälliga restriktionszonen eller transport av biprodukter
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från sådana svin rengörs och desinficeras omedelbart efter varje transport, och att
transportören förvarar bevis på denna rengöring och desinfektion i fordonet;
13)det förbjudas att viltlevande vildsvin och färskt kött, köttberedningar och
köttprodukter från sådana svin samt andra delar och biprodukter förflyttas inom och
utanför den tillfälliga restriktionszonen;
14)det förbjudas att annat än i 13 punkten avsett svinkött samt köttberedningar och
köttprodukter förflyttas utanför Finland, om köttet eller produkterna har producerats i
en anläggning inom en tillfällig restriktionszon eller härrör från svin som hållits inom
en tillfällig restriktionszon och de inte har genomgått en sådan behandling som
nämns i bilaga 1;
15)det bestämmas att annat än i 13 punkten avsett svinkött samt köttberedningar och
köttprodukter, vilka inte får levereras utanför Finlands gränser, ska märkas med ett
särskilt kontroll- eller identifieringsmärke enligt bilaga 3.
Livsmedelsverket ska dessutom ålägga regionförvaltningsverket att sörja för att alla
viltlevande vildsvin som skjutits eller påträffats döda inom den tillfälliga restriktionszonen
undersöks och att det tas prover på dem medtanke på afrikansk svinpest.
Livsmedelsverket 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. Dispens får dock inte beviljas från ett förbud eller en skyldighet som
avses i 14 eller 15 punkten eller för leverans av svin eller sperma, embryon eller äggceller
från svin utanför Finlands gränser.
En tillfällig restriktionszon avvecklas i samband med att en restriktionszon som avses i 33
§ inrättas eller när de inspektioner, undersökningar och åtgärder som avses i 2 mom. 1
punkten och 3 mom. har utförts och det inte finns någon anledning att misstänka att
afrikansk svinpest förekommer inom området.
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 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.
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
Livsmedelsverket bestämma att de strängaste förbuden, villkoren, begränsningarna och
åtgärderna ska iakttas inom områdena.
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34 §
Åtgärder och förbud som gäller restriktionszoner
Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska:
1) aktörer som är ansvariga för sådana djurhållningsplatser för svin som är belägna
inom zonen åläggas att övervaka hälsotillståndet hos svinen och underrätta
kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket om alla svin som har dött eller
insjuknat och regionförvaltningsverket åläggas att ordna behövliga provtagningar
med tanke på afrikansk svinpest på djurhållningsplatser för svin;
2) svinhållare åläggas att föra en förteckning över personer som besöker
djurhållningsplatserna, med undantag av slakterier, gränskontrollstationer och
andra särskilda djurhållningsplatser såsom djurparker;
3) aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser åläggas att hålla svinen i
djurstallar eller i övrigt isolerade från viltlevande vildsvin;
4) det förbjudas att kött och obehandlade biprodukter från viltlevande vildsvin och
delar av vildsvin förs in till djurhållningsplatser för svin inom restriktionszonen;
5) det förbjudas att material och redskap samt foder och strö som kan vara
kontaminerade med afrikanskt svinpestvirus förs in till djurhållningsplatser inom
restriktionszonen;
6) personer som besöker djurhållningsplatser för svin åläggas 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 samt tvätta och desinficera
händerna när de kommer in i djurstallarna och går ut därifrån;
7) aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser åläggas att se till att det finns en
desinficeringsbassäng för desinficering av skodon och en möjlighet att tvätta och
desinficera händerna samt att in- och utgångarna till djurhållningsplatsen
desinficeras på tillbörligt sätt;
8) det bestämmas att fordon som används för transport av svin som har hållits inom
restriktionszonen eller transport av biprodukter från sådana svin rengörs och
desinficeras omedelbart efter varje transport, och att transportören förvarar bevis på
denna rengöring och desinfektion i fordonet;
9) det förbjudas att viltlevande vildsvin och färskt kött, köttberedningar och
köttprodukter från sådana svin förflyttas från en del av restriktionszonen till andra
delar av Finland;
10)det förbjudas att i 9 punkten avsett kött och produkter används som livsmedel, med
undantag av användning av slaktkroppar av vildsvin som skjutits i restriktionszon
del I i jägarens eget hushåll efter det att slaktkropparna har undersökts med tanke
på afrikansk svinpest med negativt resultat;
11)det bestämmas att annat än i 9 punkten avsett svinkött, köttberedningar och
köttprodukter som har producerats av svin i eller från restriktionszon del II eller III
och som får levereras till den inhemska marknaden men inte utanför Finlands
gränser, ska märkas med ett särskilt kontroll- eller identifieringsmärke enligt bilaga
3;
12)det bestämmas att annat än i 9 punkten avsett svinkött, köttberedningar och
köttprodukter som lämpar sig endast för användning inom en del av
restriktionszonen får släppas ut på marknaden endast om det märks med ett annat
än det i bilaga 3 avsedda särskilda kontroll- eller identifieringsmärke som avses i
artikel 16 i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU, samt bestämmas om
märkets form.

10
Genom beslutet ska regionförvaltningsverket också åläggas att sörja för att alla viltlevande
vildsvin som skjutits i restriktionszon del II och III och som påträffats döda i restriktionszon
del I, II eller III undersöks och att det tas prover på dem med tanke på afrikansk svinpest.
Inom restriktionszon del I ska regionförvaltningsverket sörja för att det tas prover på alla
skjutna viltlevande vildsvin med tanke på afrikansk svinpest.
Genom beslutet ska regionförvaltningsverket också åläggas att sörja för att alla kadaver av
viltlevande vildsvin som har skjutits eller påträffats döda i restriktionszon del II eller III samt
de kadaver av viltlevande vildsvin som har skjutits eller påträffats i restriktionszon del I och
hos vilka afrikansk svinpest konstateras bortskaffas på ett sätt som inte medför risk för
spridning av afrikansk svinpest.
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.
Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan dispens ges från förbudet enligt 1 mom.
när det gäller svin som förflyttas från restriktionszon del II till andra delar av Finland:
1) och 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; samt
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.
Om svinen förflyttas från restriktionszon del II för omedelbar slakt, förutsätter beviljande av
dispens enligt 2 mom. dock att kraven enligt artikel 3b i kommissionens
genomförandebeslut 2014/709/EU uppfylls.
Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan i restriktionszon del III 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
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 utöver de krav som nämns i
2 mom. 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.
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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 kommer från restriktionszon del
II och som förflyttats med stöd av dispens som avses i 34 a § 2 eller 3 mom.
Trots förbudet får man också förflytta kött och produkter:
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; samt
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 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa
medlemsstater."
Från restriktionszon del II eller III får inte heller färskt kött, köttberedningar eller
köttprodukter som härrör från svin som sedan födseln har hållits på en djurhållningsplats
utanför restriktionszon del II och III förflyttas till andra medlemsstater i Europeiska unionen
eller till stater utanför Europeiska unionen, om inte köttet eller produkterna har
producerats, lagrats och behandlats i en anläggning som regionförvaltningsverket har
godkänt i enlighet med artikel 12 i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU med
stöd av 85 § 2 mom. 3 punkten i lagen om djursjukdomar.

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2020
I Helsingfors den 3 december 2020

Jord- och skogsbruksminister

Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman

Katri Levonen
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Bilaga 2

Krav på kontroll- och identifieringsmärke för kött som sänds för behandling
1. På färskt kött används ett i artikel 48 och bilaga II i förordning (EU) 2019/627 avsett
kontrollmärke med ett tillägg av två räta linjer som korsar varandra mitt i ovalen på
ett sådant sätt att uppgifterna i ovalen fortfarande är fullt läsliga.
2. Om köttet har styckats så att stämpeln enligt 1 mom. inte syns på det parti som ska
sändas, ska köttets emballage och de handlingar som kan kopplas till det vara
försedda med ett identifieringsmärke som till formen motsvarar kraven i 1 punkten
eller med identifieringsmärkets uppgifter. Identifieringsmärket ska vara läsligt och
outplånligt, och bokstäverna ska vara lätta att urskilja.
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Bilaga 3

Krav på särskilda kontroll- och identifieringsmärken för kött och köttprodukter som endast
lämpar sig för inrikeshandel
Ett särskilt kontroll- eller identifieringsmärke ska vara rektangulärt.
Märket ska innehålla följande information med fullt läsliga tecken:
- i övre delen FINLAND eller ISO-koden FI med versaler
- under den slakteriets godkännandenummer
Kontrollmärket ska vara av samma storlek som det kontrollmärke som avses i bilaga 2.
Identifieringsmärket ska vara läsligt och outplånligt, och bokstäverna ska vara lätta att
urskilja. Det ska vara väl synligt (för den behöriga myndigheten).

