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Till parterna i arendet

Livsmedelsverkets beslut om avveckling av en smittad zon som inrattats pa grund av 
hogpatogen aviar influensa

ARENDETS BAKGRUND

I viltlevande fasaner som patraffats ddda i Janakkala kommun bekraftades med hjalp 
av laboratorieundersdkningar vid Llvsmedelsverket 28.9.2021 fdrekomsten av 
hogpatogen aviar influensa av typen H5N1. Llvsmedelsverket gav 29.9.2021 ett beslut 
enligt lagen on djursjukdomar 26 § 1 mom. punkt 2 om inrattande av en smittad zon i 
Janakkala. Llvsmedelsverket besidt 4.10.2021 och 15.10.2021 om utvidgning av den 
smittade zonen pa grund av nya fall av smitta.

HORANDE

Detta beslut fattas enligt fdrvaltningslagen (434/2003) 34 § 2 mom. 5 punkten utan 
hdrande av parter. Hdrandet ar uppenbart onodigt da Llvsmedelsverket avvecklar de 
tidigare beslutade atgarderna.

AVGORANDE OCH MOTIVERINGAR

Avgorande

Llvsmedelsverket avvecklar den smittade zonen som 29.9.2021 inrattades i Janakkala 
kommun enligt lagen om djursjukdomar 26 § 1 mom. punkt 2 och som senare 
utvidgades 4.10.2021 och 15.10.2021. De atgarder som bestamts for den smittade 
zonen upphdr att galla nar detta beslut trader ikraft.

Motiveringar

Hogpatogen aviar influensa hos faglar ar en i Europaparlamentets och radets 
fdrordning (ED) 2016/429 (djurhalsolagen) artikel 5 och artikel 9 punkt 1 a) avsedd 
sjukdom i kategori A.
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Enligt komissionens delegerade fdrordning (EU) 2020/687 artikel 63 far vid officiell 
bekraftelse av ett utbrott av en sjukdom i kategori A bos vilda djur av fdrtecknade arter 
i enlighet med artikel 9.2, 9.3 och 9.4 i den delegerade fdrordningen (EU) 2020/689 
den behdriga myndigheten faststalla en smittad zon for att fdrhindra ytterligare 
spridning av sjukdomen. I den delegerade fdrordningens artiklar 64 - 65 stadgas om 
atgarder som skall tillampas i den smittade zonen.

Enligt lagen om djursjukdomar (76/2021) 26 § 1 mom. bestammer Livsmedelsverket 
om smittade zoner som ska inrattas som en atgard enligt del III avdelning II kapitel 1 
avsnitt 5 i EU:s djurhalsoforordning och som avses i artiklarna 63 och 103 i 
kommissionens delegerade fdrordning (EU) 2020/687 och om nddvandiga forbud, 
vilikor, begransningar och atgarder som ska atfdijas inom den. Livsmedelsverket 
bestammer aven om avvecklandet av den smittade zonen.

I kommissionens delegerade fdrordning (EU) 2020/687 artikel 67 stadgas om 
atgardernas varaktighet i den smittade zonen. Den behdriga myndigheten skall 
uppratthalla de atgarder som tillampas i den smittade zonen till dess att den 
epidemiologiska informationen visar att den berdrda vilddjurspopulationen inte 
langre utgdr nagon risk fdr att en sjukdom i kategori A introduceras pa aniaggningar 
som halier djur av fdrtecknade arter och den funktionsdugliga expertgruppen 
rekommenderar att atgarderna upphavs.

Livsmedelsverket anser att den fasanpopulation som slappts ut i naturen som viltfaglar 
pa sjukdomsutbrottets omrade som anvants fdr att definiera den smittade zonen inte 
langre utgdr en risk fdr spridning av hdgpatogen aviar influensa till djurhallningsplatser 
fdr faglar. De fasaner som i omradet har ddtt av sjukdomen har samlats in fdr att 
bortfdrskaffas och nddvandiga biosakerhetsatgarder har vidtagits fdr att hindra att 
sjukdomen sprids med personer, utrustning eller fordon, och pa sjukdomsutbrottets 
omrade har inte langre hittats sjuka eller ddda fasaner som misstanks ha aviar 
influensa. Expertgruppen fdrfagelinfluensa har 3.12.2021 konstaterat att inget hindrar 
avveckling av zonen om det inte finns fagelinfluensavirus i de prover av fasaner som 
7.12.2021 sants fdr undersdkning. Inom den smittade zonen, dar ett betydande antal 
fasaner finns kvar, har 7.12.2021 tagits prover av fasaner. I Livsmedelsverkets 
undersdkningar som utfdrts 10.12.2021 har inte hittats fagelinfluensavirus eller 
antikroppar mot fagelinfluensavirus i dessa prover.
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DELGIVNING

Pa delgivningen av delta beslut tillampas inte vad som fdreskrivs i 9 och 10 kapitlet i 
fdrvaltningslagen. Delta beslut trader omedelbart ikraft efter att det bar getts.

Beslutet ska publiceras i Finlands forfattningssamling. Dessutom ska 
tillsynsmyndigheterna pa behdrigt salt och i tillracklig omfattning informera om 
beslutet i de kommuner inom vilka omradet eller zonen bar inrattats. Information om 
beslutet ska dessutom sarskilt meddelas sadana for djurhallningsplatser ansvariga 
aktdrer som tillsynsmyndigheten kanner till och som beslutet galler.

TILLAMPADE LAGRUM

Europaparlamentets och radets forordning (ED) 2016/429 (djurhalsolagen) 5 och 9 
punkt 1 a)
Komissionens delegerade forordning (ED) 2020/689 artikel 9.2, 9.3 och 9.4 
Komissionens delegerade forordning (ED) 2020/687 artikel 63 - 67 
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1069/2009 (forordning om 
animaliska biprodukter)
Lagen om djursjukdomar (76/2021) 1 - 5, 26, 28 - 29 och 100 §
Fdrvaltningslagen (434/2003) 34 §
Lag om rattegang i fdrvaltningsarenden (808/2019) 7-8 och 10 §

SOKANDE AV ANDRING

Den som ar missndjd med delta beslut kan soka andring genom besvar till Tavastehus 
fdrvaltningsdomstol. Besvarsanvisning ingarsom bilaga till delta beslut.

Beslutet ska fdijas aven om andring har sdkts om inte besvarsmyndigheten bestammer 
nagot annat.

Generaldirektdr Antti-Jussi Oikarinen

Avdelningschef Terhi Laaksonen
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Tillaggsuppgifter om beslutet fas vid behov av dverinspektdr Tiia Tuupanen tel. 0295 
205 107 eller per e-post (tiia.tuupanen(5)ruokavirasto.fi)

BILAGA
Besvarsanvisning

DISTRIBUTION

Jord- och skogsbruksministeriet 
Regionalforvaltningsverken
Janakkala, Riihimaki, Tavastehus, Hausjarvi och Loppi kommuner
Kommunalveterinarer inom den smittade zonen
Finlands viltcentral
Finlands jagarfdrbund
Naturresursinstitutet
Djurhallningsplatser for fjaderfa och faglar i fangenskap inom den smittade zonen
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