Föredragande

Jaana Vuolle

Sida/sidor

1/3

Godkänd av

Kitty Schulman

Anvisning/
version
Tas i bruk

15275/2/SV
19.4.2018

Enheten för djurhälsa och medicinsk behandling av djur

Anvisning om förhindrande av spridning av djursjukdomar
samt rengöring och desinfektion av transportfordon för djur
som transporteras över Finlands gränser
Denna anvisning behandlar förhindrande av spridning av djursjukdomar via
djurtransporter samt rengöring och desinfektion av fordon som transporterar
nötkreatur, svin, får, getter och fjäderfä över Finlands gränser.
1. Allmänna krav
Vid transport av däggdjur och fåglar ska transportfordonen vara sådana att gödsel, urin, strö
eller foder inte kan läcka ut eller på annat sätt komma ut under transporten.
2. Kontakter med andra djur
Vid transport av nötkreatur, svin, får, getter eller fjäderfä ska man se till att de under
transporten inte kommer i kontakt med djur vars hälsotillstånd är sämre än de djur som
transporteras.
3. Desinfektion av transportfordon
Transportfordon som transporterar nötkreatur, får, getter, svin eller fjäderfä över Finlands
gränser ska rengöras och desinfekteras på en godkänd desinfektionsplats.
1) Transportfordon som används för transport av nötkreatur, svin, får, getter eller
fjäderfä från Finland och över Finlands gränser ska rengöras och desinfekteras
på en godkänd desinfektionsplats innan djuren lastas i fordonet och efter att
fordonet har återvänt till Finland före en ny djurtransport. (Lag om djursjukdomar
73 §)
2) Transportfordon som används för transport av nötkreatur, svin, får, getter eller
fjäderfä över Finlands gränser till Finland ska vara rengjorda och desinficerade på
en godkänd desinfektionsplats i avgångslandet innan djuren lastas (Lag om
djursjukdomar 73 §, Dir. 64/432/EEG art. 12 och Dir. 91/68/EEG art.8 c). Om djur
efter avlastningen transporteras i eller från Finland ska transportfordonet rengöras
och desinficeras på en godkänd desinfektionsplats före nästa lastning.
3) Transportfordon som anländer tomma till Finland för att hämta nötkreatur, svin,
får, getter eller fjäderfä ska rengöras och desinficeras på en godkänd
desinfektionsplats innan de anländer till Finland eller rengöras och desinficeras
på en godkänd desinfektionsplats i Finland före lastningen. (Lag om
djursjukdomar 73 §)
4. Förande av förteckning
Skyldigheten att föra förteckning gäller för nötkreatur, får, getter och svin men inte
fjäderfä. Den person som ansvarar för transporten ska föra förteckning över utförda
transporter, skilt för varje transportfordon. Förteckningen ska sparas i minst tre år efter
transporten. Transportören ska på begäran uppvisa journalföringen för kontrollmyndigheten.
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Av förteckningen ska framgå
1) transportens lastningsplats samt lastningsdag och lastningstid,
2) djurart och antal djur som transporteras,
3) transportens destinationsplats samt avlastningsdatum och avlastningstid,
4) plats, tid och desinfektionsmedel för desinfektion av fordonet före
transporten, och
5) plats, tid och desinfektionsmedel för desinfektion av fordonet efter
transporten.
Även annan utrustning som kommer i kontakt med djuren, exempelvis skyddsstövlar,
bör desinfekteras samtidigt. Vid desinfektionen borde desinfektionsanvisningarna
som utgivits av Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT rf iakttas.
5. Krav på och godkännande av desinfektionsplats
En desinfektionsplats för desinficering av fordon som använts för transport av
nötkreatur, får, getter, svin och fjäderfä godkänns genom ansökan som lämnats till
regionförvaltningsverket för det område där desinfektionsplatsen är belägen. Aktören
ska meddela regionförvaltningsverket om eventuella ändringar i förhållandena och
verksamheten på en redan godkänd desinfektionsplats. Regionförvaltningsverket kan
vid behov återkalla godkännandet.
Förutsättningar för att en desinfektionsplats ska godkännas är att den är så placerad,
byggd, utrustad och skött samt att behandlingen av avloppsvatten och avfall samt
andra aktiviteter som uppstår i dess verksamhet har ordnats så, att tvätt och
desinfektion av transportfordon kan skötas effektivt och att djursjukdomar inte kan
spridas utanför desinfektionsplatsen.
Kommunalveterinären övervakar desinfektionsplatserna och kan göra
inspektionsbesök hos dem för att säkerställa att de uppfyller de föreskrivna
förutsättningarna för godkännande och att de villkor som ställs i beslutet om
godkännande iakttas. Desinfektionsplatsens ägare eller innehavare ska omedelbart
underrätta den övervakande myndigheten om de förhållanden som var en
förutsättning för godkännandet av desinfektionsplatsen har förändrats.
De godkända desinfektionsplatserna för djurtransportfordon finns på Eviras hemsida
på adressen: https://www.evira.fi/globalassets/elaimet/tuonti-ja-vienti/eu-hyvaksytytlaitokset/kuljetusautojen-hyvaksytyt-desinfiointipaikat-taulukko-1.2.2018.pdf
Lagstiftning
o Lag om djursjukdomar 441/2013 73–76 §
o Jord- och skogsbruksministeriets förordning 198/2018 8a §,
o Rådets direktiv om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom
gemenskapen (91/68/EEG artikel 8c),
o Rådets direktiv om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur
och svin inom gemenskapen (64/432/EEG artikel 12)

Myndighetens verksamhet ska stödja sig på lagstiftade befogenheter och
myndigheten ska noggrant efterfölja lagen i sin verksamhet. Myndighetens
anvisningar är till sin rättsliga natur inte bindande för andra myndigheter eller
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företagare. Frågor som gäller tillämpning av lagstiftningen avgörs i sista hand i
domstol.
I denna anvisning finns både citat från lagstiftningen och tolkningar av lagstiftningens
tillämpning. De tolkningar som ingår i anvisningen är Eviras syn på hur lagstiftningen
bör tillämpas och de är markerade med kursiv stil.

