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Myndigheternas ansvarsområden vid tillbakadragande i falla av aviär 
influensa  

          
Livsmedelskedjans 
stadium 

Med stöd av vilken lag 
vidtas tillbakadragning 

Central myndighet eller 
enhet i Evira i 
livsmedelskedjans olika 
stadier 

Myndigheter på högre nivå 
som ger de lokala 
tillsynsmyndigheterna 
anvisningar 

Tillsynsmyndighet (lokal) 
som ger 
livsmedelsföretagare 
anvisningar 

Primärproduktion 
- infekterad gård 
- misstänkta gårdar 

Lagen om 
djursjukdomar 55/1980 

Lagen om bekämpande av 
djursjukdomar, som med 
lätthet sprida sig 488/60 

Enheten för djurhälsa och 
välmående 

Länsveterinären och Evira: 
Enheten för djurhälsa och 
välmående 

Kommunala veterinären 
eller länsveterinären 

Transporter 
- till slakteri 
- till äggpackeri 

Lagen om 
djursjukdomar 55/1980  
 

Enheten för djurhälsa och 
välmående 

Länsveterinären och Evira: 
Enheten för djurhälsa och 
välmående 

Kommunala veterinären 
eller länsveterinären 

Slaktprocess 
- levande djur 
- slaktkropp och 

andra delar av 
djuret före 
styckning och 
vidareförädling 

- biprodukter 

Lagen om 
djursjukdomar 55/1980  
Livsmedelslagen 23/2006 

Allmänna livsmedels-
förordningen 178/2002 EG 
1 Biproduktförordningen 
1774/2002 EG 2 

 

Enheten för djurhälsa och 
välmående 
Enheten för kött- och 
fiskhygien 
Enheten för livsmedelshygien 

Länsveterinären och Evira: 
Enheten för djurhälsa och 
välmående 
Enheten för kött- och 
fiskhygien 

Tillsynsutövaren i 
anläggningen 

Förpackning av ägg 
- produkter 
- biprodukter 

 

Livsmedelslagen 
23/2006 3 

Allmänna livsmedels-
förordningen 178/2002 EG 
1 Biproduktförordningen 
1774/2002 EG 2 

Enheten för djurhälsa och 
välmående 
Enheten för livsmedelshygien 

Länsveterinären och Evira: 
Enheten för livsmedelshygien 

Tillsynsutövaren i 
anläggningen 

Förädling av köttet 
- styckning 
- förädling 
- förpackning 
- biprodukter 

Livsmedelslagen 
23/2006 

Allmänna livsmedels-
förordningen 178/2002 EG 
1 Biproduktförordningen 
1774/2002 EG 2 

Enheten för kött- och 
fiskhygien 
Enheten för livsmedelshygien 

Länsveterinären och Evira: 
Enheten för kött- och 
fiskhygien 
Enheten för livsmedelshygien 

Tillsynsutövaren i 
anläggningen 
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Förädling av äggen 

- produkter 
- biprodukter 
 

Livsmedelslagen 
23/2006 

Allmänna livsmedels-
förordningen 178/2002 EG 
1 Biproduktförordningen 
1774/2002 EG 2 

Enheten för livsmedelshygien Länsveterinären och Evira: 
Enheten för livsmedelshygien 

Tillsynsutövaren i 
anläggningen 

Transporter 
- från en anlägg-

ning till en annan 
- från en anlägg-

ning till detalj-
handeln 

- biprodukter 

Livsmedelslagen 
23/2006  
Allmänna livsmedels-
förordningen 178/2002 EG 
1 Biproduktförordningen 
1774/2002 EG 2 

Enheten för kött- och 
fiskhygien 
Enheten för livsmedelshygien 

Länsveterinären och Evira: 
Enheten för kött- och 
fiskhygien 
Enheten för livsmedelshygien 

Tillsynsutövaren i den 
sändande anläggningen 

Lagring, logistik och 
terminaler 

Livsmedelslagen 
23/2006  
Allmänna livsmedels-
förordningen 178/2002 EG 
1 Biproduktförordningen 
1774/2002 EG 2 

Enheten för kött- och 
fiskhygien 
Enheten för livsmedelshygien 

Länsveterinären och Evira: 
Enheten för kött- och 
fiskhygien 
Enheten för livsmedelshygien 

Den kommunala 
tillsynsmyndigheten (eller 
länsveterinären) som utövar 
tillsyn över lagret, 
logistikcentralen eller 
terminalen 

Handeln, restauranger Livsmedelslagen 
23/2006  
Allmänna livsmedels-
förordningen 178/2002 EG 
1 Biproduktförordningen 
1774/2002 EG 2 

Enheten för livsmedelshygien Länsveterinären och Evira: 
Enheten för livsmedelshygien 

Den kommunala 
tillsynsmyndigheten 
(eller länsveterinären) 

Konsumenten Livsmedelslagen 
23/2006 

Allmänna livsmedels-
förordningen 178/2002 EG 
1 Biproduktförordningen 
1774/2002 EG 2 

Enheten för livsmedelshygien Länsveterinären och Evira: 
Enheten för livsmedelshygien 

Den kommunala 
tillsynsmyndigheten 
(eller länsveterinären) 

 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. 
 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att 
användas som livsmedel. 


