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Till parterna i arendet

Livsmedelsverkets beslut om utvidgning av den smittade zon som inrattats i Janakkala pa grund 
av hogpatogen aviar influensa

ARENDETS BAKGRUND

I viltlevande fasaner som patraffats ddda i Janakkala kommun bekraftades med hjalp 
av laboratorieundersdkningar vid Livsmedelsverket 28.9.2021 fdrekomsten av 
hogpatogen aviar influensa av typen H5N1. Livsmedelsverket gav 29.9.2021 ett beslut 
enligt lagen on djursjukdomar 26 § 1 mom. punkt 2 om inrattande av en smittad zon 
i Janakkala.

I prover fran en fasan som skickats for undersdkning fran den smittade zonen ca 6 km 
fran det tidigare sjukdomsutbrottet har vid Livsmedelsverket 1.10.2021 konstaterats 
fdrekomsten av hogpatogen aviar influensa av typen H5N1.

HORANDE

Detta beslut fattas enligt fdrvaltningslagen (434/2003) 34 § 2 mom. 4 punkten utan 
hdrande av parter, eftersom hdrandet kunde aventyra syftet med beslutet och det 
drdjsmal som hdrandet medfdr i behandlingen av arendet kunde orsaka en betydande 
risk fdr spridning av djursjukdomen ifraga.

AVGORANDE OCH MOTIVERINGAR

Avgdrande
Livsmedelsverket utvidgar den enligt lagen om djursjukdomar (76/2021) 26 § 1 mom. 
punkt 2 inrattade smittade zonen sa att den smittade zonens grans ligger pa tio 
kilometers avstand fran de tva platser dar sjukdomen konstaterats fdrekomma. Den 
smittade zonens exakta geografiska lage och granser framgar av den karta som ar 
bilaga till detta beslut (bilaga 1).
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Eftersom det ar nddvandigt for att fdrhindra spridning av sjukdomen besluter 
Livsmedelsverket dessutom om fdijande atgarder inom den utvidgade smittade zonen. 
Atgarderna ar i dvrigt de samma som i Livsmedelsverkets beslut 29.9.2021 men med 
tillagget att det ar fdrbjudet att flytta viltlevande faglar fran den smittade zonen.

Atgarder som galler den smittade zonen

Atgarder som skall genomfdras i den smittade zonen for att fdrhindra smittspridning

-Besdkare ska ta pa sig skyddsklader som anvands enbart pa djurhallningsplatsen och 
byta skor vid ingang och utgang sa att fotsparen fran skor som anvands inne inte mdter 
fotsparen fran de skor som anvands utanfdr samt tvatta och desinficera handerna nar 
de gar in och ut.

-Aktdrer som ar ansvariga fdr djurhallningsplatser fdr faglar ska i anslutning till 
djurhallningsplatsens ingang och utgang reservera mdjiighet fdr besdkare att 
desinficera sina skor i en desinfektionsbassang och att tvatta och desinficera 
handerna.

-Aktdrer som ar ansvariga fdr djurhallningsplatser fdr faglar ska se till att fordon som 
besdker djurhallningsplatsen tvattas och desinficeras till behdviiga delar nar de 
besdker djurhallningsplatsen om fordonen kan ha blivit kontaminerade i samband 
med besdket.

-Faglarnas foder och strd ska fdrvaras sa att viltlevande faglar inte kommer i berdring 
med dem.

Fdrbud som ar i kraft inom den smittade zonen

-Flallande av fjaderfa och faglar i fangenskap utomhus i den smittade zonen ar 
fdrbjudet;

-aviagsnande av fjaderfan och faglar i fangenskap fran djurhallningsplatser i den 
smittade zonen;

-infdrande av fjaderfa, faglar i fangenskap eller viltlevande faglar till en 
djurhallningsplats inom den smittade zonen;
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-fdrande av fjaderfan och faglar i fangenskap till djurutstallningar eller liknande 
evenemang i den smittade zonen;

-transport av fjaderfan eller faglar i fangenskap genom den smittade zonen, med 
undantag for transitering pa vag eller i jarnvag utan lossning eller uppehall;

-sandning av klackagg som bar samlats in i den smittade zonen efter att den inrattades 
ut ur zonen;

-sandning av farsk kdtt, malet kott, maskinurbenat kdtt, kdttberedningar och 
kdttprodukter fran frilevande fjadervilt fran den smittade zonen, med undantag for 
sandning av sadant kdtt fran faglar fangade i zonen innan den inrattades eller faglar 
fangade utanfdr zonen fran livsmedelslokaler som myndigheterna bar godkant;

-transport eller spridning av obearbetad gddsel fran en djurhallningsplats for faglar 
inom den smittade zonen, med undantag for transport for behandling i enlighet med 
Europaparlamentets och radets fdrordning (EG) nr 1069/2009;

-transport av andra biprodukter fran faglar med ursprung i den smittade zonen ut ur 
zonen, om de inte bar behandlats i enlighet med artikel 12 i kommissionens beslut 
2006/563/EG eller om de inte levereras for behandling i enlighet med fdrordningen 
om animaliska biprodukter;

-flyttning av viltlevande faglar fran den smittade zonen;

-flyttning av fjadervilt ur fangenskap till naturen inom den smittade zonen;

-insamling av fjadervilt fran naturen i den smittade zonen for att placeras i inhagnad 
ar fdrbjuden; och

-jakt pa faglar i den smittade zonen ar fdrbjuden med undantag for jakt vars syfte ar 
bantering av sjukdomsutbrottet och som regionfdrvaltningsverket gett sitt tillstand.

DISPENS
Regionfdrvaltningsverket far i enskilda fall ge dispens som fdrutsatter riskbeddmning 
av varje enskilt fall fran fdrbud och atgarder som ska genomfdras i den zon som 
Livsmedelsverket inrattat, om dispensen inte medfdr risk fdr spridning av
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djursjukdomen. Dispens ges pa ansokan. I dispensen stalls sadana vilikor som ar 
nddvandiga fdratt bekampa djursjukdomen.

Motiveringar

Hdgpatogen aviar influensa bos faglar ar en i Europaparlamentets och radets 
fdrordning (EU) 2016/429 (djurhalsolagen) artikel 5 och artikel 9 punkt 1 a) avsedd 
sjukdom i kategori A.

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 i enlighet med kriterierna i artikel 63 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.

I Livsmedelsverkets undersdkningar 1.10.2021 har bekraftats fdrekomsten av 
hdgpatogen aviar influensa hos fasaner som hittats ddda inom den smittade zonen 
men ca 6 km fran det tidigare sjukdomsutbrottet. Eftersom det finns en stor 
population av viltlevande fasaner i omradet beddmer Livsmedelsverket att det i detta 
fall i enlighet med den delegerade fdrordningens artikel 63 ar motiverat att utvidga 
den smittade zonen pa grund av sjukdomsprofilen, den konstaterade spridningen av 
sjukdomen i den viltlevande fasanpopulationen och den stora risken fdratt sjukdomen 
sprider sig till djurhallningsplatser i omradet.

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 djurhalsofdrordning och som avses i artiklarna 63 och 103 i 
kommissionens delegerade fdrordning (EU) 2020/687 och om nddvandiga fdrbud, 
vilikor, begransningar och atgarder som ska atfdijas inom den.

Enligt lagen om djursjukdomar 29 § far regionfdrvaltningsverket i enskilda fall ge 
dispens som Europeiska unionens rattsakter tillateroch som fdrutsatter 
riskbeddmning av varje enskilt fall fran fdrbud, vilikor eller begransningar som ska 
iakttas eller atgarder som ska genomfdras i en zon som Livsmedelsverket inrattat, om 
dispensen inte medfdr risk fdr spridning av djursjukdomen. Dispens ges pa ansdkan. I 
dispensen stalls sadana vilikor som ar nddvandiga fdr att bekampa djursjukdomen.
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Atgarderna ar nddvandiga for att bekampa den konstaterade hdgpatogena aviara 
influensan och for att fdrhindra att den sprids.

Livsmedelsverket bar vid utvidgningen av zonen beaktat de geografiska, 
administrativa, ekologiska och epidemiologiska faktorerna samt mdjiigheterna till 
dvervakning.

DELGIVNING

Pa delgivningen av detta beslut tillampas inte vad som fdreskrivs i 9 och 10 kapitlet i 
fdrvaltningslagen (434/2003). Detta beslut trader omedelbart ikraft efter att det har 
getts.

Beslutet ska publiceras i Finlands forfattningssamling. Dessutom ska 
tillsynsmyndigheterna pa behdrigt satt och i tillracklig omfattning informera om 
beslutet i de kommuner inom vilka omradet eller zonen har 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 fdrordning (ED) 2016/429 (djurhalsolagen) 5 och 9 
punkt 1 a)
Komissionens delegerade fdrordning (ED) 2020/689 artikel 9.2, 9.3 och 9.4 
Komissionens delegerade fdrordning (ED) 2020/687 artikel 63 - 65 
Europaparlamentets och radets fdrordning (EG) nr 1069/2009 (fdrordning 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 §
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SOKANDE AV ANDRING

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

Beslutet ska fdijas aven om andring bar sokts om inte besvarsmyndigheten bestammer 
nagot annat.

Generaldirektdr Antti-Jussi Oikarinen

Avdelningschef Terhi Laaksonen

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

BILAGOR
1) Karta over den smittade zonen
2) Besvarsanvisning

DISTRIBUTION

Jord- och skogsbruksministeriet 
Regionalfdrvaltningsverken
Janakkala, Riihimaki, Tavastehus och Hausjarvi 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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