
Utkast 26.6.2018 

 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning  

om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, 
kräftdjur och blötdjur 

___________________________________ 

 

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut 

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur 
och blötdjur (1009/2013) 7 §, samt 
fogas till förordningen en ny bilaga 1, som följer: 

 

7 § 

Hälsokategorier för olika områden 

Till kategori 1 (sjukdomsfria områden) i 41 § i lagen om djursjukdomar hör: 

1) hela Finland med avseende på ISA, och 
2) hela Finland med avseende på IHN, med undantag för de områden som nämns i bilaga 1, och 
3) hela Finland med avseende på VHS, med undantag för landskapet Åland. 

Till kategori 2 (ett område som övervakas i syfte att uppnå sjukdomsfri status) i 41 § i lagen om 
djursjukdomar hör de områden som nämns i bilaga 1 med avseende på IHN.  

Till kategori 3 (ett område vars status i fråga om sjukdomen inte har definierats) i 41 § i lagen om 
djursjukdomar hör hela Finland med avseende på KHV, White spot disease, marteilios och bonamios. 

Till kategori 4 (ett område där sjukdomen förekommer och där man försöker utrota den) i 41 § i lagen om 
djursjukdomar hör landskapet Åland med avseende på VHS.  

_____________________________________ 

 

Denna förordning träder i kraft den  2018. 

 

Helsingfors den  2018 

 

Jord- och skogsbruksminister   Jari Leppä 

 

Konsultativ tjänsteman   Kajsa Hakulin  

  



Bilaga 1 

OMRÅDEN SOM ÖVERVAKAS I SYFTE ATT UPPNÅ SJUKDOMSFRI STATUS 

1. Havsvattenområden inom Ii kommun som ligger inom en radie av tio kilometer från koordinaterna 
N 7273028; E 412543 (ETRS-TM35FIN) 

 

2. Delområdena Virmasvesi (14.72) och Nilakka (14.73) som hör till Rautalampistråtens 
avrinningsområde i Kymmene älvs huvudvattendrag  

 



3. Delområdet Saarijärvi (4.74) som hör till Juojärvistråtens avrinningsområde i Vuoksens 
huvudvattendrag 

 

4. Delområdet Pielinen (4.41) som hör till Pielinenstråtens avrinningsområde i Vuoksens 
huvudvattendrag 

 

 


