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Till parterna i arendet

Livsmedelsverkets beslut om inrattande av en restriktionszon pa grund av hogpatogen aviar 
influensa

ARENDETS BAKGRUND

Vid en djurhallningsplats for faglar i Janakkala har 10.2.2021 med hjalp av 
laboratorieundersdkningar vid Livsmedelsverket bekraftats fdrekomsten av 
hogpatogen aviar influensa av typen H5N8.

Livsmedelsverket har pa grund av hogpatogen aviar influensa av typen H5N8 som 
patraffats i viltlevande fasaner i Janakkala kommun 22.1.2021 inrattat en 
restriktionszon i samma omrade dar ovan namnda djurhallningsplats ar belagen.

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 for spridning av djursjukdomen ifraga.

AVGORANDE OCH MOTIVERINGAR

Avgdrande
Livsmedelsverket inrattar en i lagen om djursjukdomar (441/2013) 33 § avsedd 
restriktionszon pa det omrade som omgardar den plats dar sjukdomen forekommer.

Restriktionszonen delas in i en skyddszon och en overvakningszon. Skyddszonens 
grans ligger pa tre kilometers avstand fran den plats dar sjukdomen forekommer. 
Overvakningszonens grans ligger pa tio kilometers avstand fran den plats dar 
sjukdomen forekommer. Skyddszonen innefattas i dvervakningszonen.

Restriktionszonens, skyddszonens och overvakningszonens exakta geografiska lagen 
och granser framgar av den karta som ar bilaga till detta beslut (bilaga 1).
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Livsmedelsverkets ovan namnda beslut 22.1.2021 (513/04.01.02.00.00/2021) om 
inrattande av en restriktionszon pa grund av fdrekomsten av aviar influensa hos 
viltlevande fasaner fdrbli tills vidare i kraft som sadant.

Eftersom det ar nddvandigt for att forhindra spridning av sjukdomen besluter 
Livsmedelsverket dessutom om foljande atgarder:

Atgarder som galler skyddszonen

Inspektion av djurhallningsplatser inom skyddszonen

-Kommunalveterinar ska besdka alia de djurhallningsplatser inom skyddszonen dar 
fjaderfan halls for kommersiell kott- eller aggproduktion. Faglarna och bokfdringen 
over dem ska inspekteras samt vid behov prover tas avseende hdgpatogen aviar 
influensa.

-Kommunalveterinar ska dessutom inspektera andra djurhallningsplatser innan 
skyddszonen avvecklas.

-Kommunalveterinar ska fora en forteckning over sina inspektionsbesdk och resultaten 
av dem.

Atgarder inom skyddszonen for att forhindra spridning av smitta

-Aktdrer som ar ansvariga for djurhallningsplatser ska halla alia faglar inomhus.

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

-Personer som besdker djurhallningsplatser for faglar ska ta pa sig skyddsklader som 
endast anvands pa djurhallningsplatsen i fraga, byta skor da de gar in i och ut ur 
djurstallarna sa att fotsparen av de skor som anvands i djurstallarna inte mdter 
fotsparen fran de skor som anvands utanfdr djurstallarna samt tvatta och desinficera 
handerna nar de gar in och ut ur djurstallarna.
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-Aktdrer som ar ansvariga for djurstallarna ska ge mdjiighet till desinficering av skor I 
en desinficeringsbassang och till tvatt och desinficering av handerna.

-Aktdrer som ar ansvariga for djurhallningsplatser for faglar ska fora fdrteckning over 
de personer som besdker djurhallningsplatsen, med undantag for dem som besdker 
ett slakteri eller en granskontrollstation eller en sadan djurhallningsplats, t.ex. en 
djurpark eller en vilddjurspark, dar de inte kommer i direkt kontakt med faglarna eller 
de platser dar faglarna vistas.

Forbud mot fdrflyttning av fjdderfd och andra faglar i fangenskap samt deras dgg och kadaver av 
dem

Det arfdrbjudet att:
-transportera fjaderfa och andra faglar I fangenskap, kadaver av dem och och deras 
agg inom skyddszonen med fdijande undantag: transitering pa vag eller jarnvag utan 
uppehall eller lossning, transport av kadaver fran en djurhallningsplats inom 
skyddszonen for att bortskaffas direkt eller behandlas I enlighet med forordningen om 
animaliska biprodukter samt transport av prover som tillsynsmyndigheten tagit 
avseende undersdkningar av djursjukdomar;

-lata fjaderfa och andra faglar inom skyddszonen rdra sig utanfdr djurhallningsplatsen;
och

-faglar som halls inom skyddszonen och som ar avsedda att sattas ut som vilt satts ut I 
naturen.

Forbad mot fdrflyttning av andra djur

-Det ar fdrbjudet att till en djurhallningsplats for faglar som ar belagen inom 
skyddszonen ta in andra djur an faglar eller fora dem darifran. Forbudet galler dock 
inte for sadana djur som uteslutande halls I bostadslagenheter for manniskor och som 
inte kommer I kontakt med fjaderfa, andra faglar I fangenskap, deras burar, djurstallar 
eller utehagn.

Forbad mot fdrflyttning av kdtt

-Det ar fdrbjudet att dverlata fjaderfakdtt fran en djurhallningsplats eller ett slakteri 
inom skyddszonen eller fran en aniaggning I anslutning till det.
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Fdrbudet utvidgas dock inte till att omfatta sadant kdtt fran ett slakteri eller en 
aniaggning som
-har fatt fran faglar som slaktats minst 21 dygn fore den tidpunkt da hdgpatogen aviar 
influensa beraknas ha spridits till djurhallningsplatsen inom skyddszonen och kdttet 
fran och med det har hallits belt atskilt fran kdtt som fatts senare;
-harstammar fran en djurhallningsplats utanfdr skyddszonen och kdttet under den tid 
det har transporterats, lagrats och hanterats hallits belt atskilt fran kdtt fran 
skyddszonen;
-har fatts fran fjaderfa fran skyddszonen och har fdrsetts med sadant kontrollmarke 
som avses i jord- och skogsbruksministeriets fdrordning (15/14) bilaga 2 och som sands 
till en aniaggning utanfdr zonen fdr behandling i enlighet med namnda fdrordnings 
bilaga 1 eller som har fatts fran fjaderfa fran skyddszonen och har fdrsetts med sadant 
kontrollmarke som avses i bilaga 2 och anvands i Finland.

Forbud mot transport och spridning av gddsel och anvdnt stro

-Det ar fdrbjudet att fran en djurhallningsplats inom en skyddszon transportera eller 
pa en djurhallningsplats inom skyddszonen sprida ut gddsel av fjaderfa och andra 
faglar i fangenskap eller anvant strd.

Desinficering av transportmedel

-Transportmedel som anvants fdr att transportera fjaderfa, andra faglar i fangenskap, 
kdtt, agg, kadaver av dem, fjaderfafoder, gddsel och anvant strd inom skyddszonen 
och som kan ha kontaminerats med aviart influensavirus ska tvattas och desinficeras 
fdre en ny transport och sa snart som mdjiigt efter lossningen.

Dispens som gdller skyddszonen

Enligt lagen om djursjukdomar 38 § kan regionfdrvaltningsverket i enlighet med jord- 
och skogsbruksministeriets fdrordning (15/14) 7 kapitlet i enskilda fall ge dispens fran 
ovan namnda fdrbud och atgarder om dispensen inte medfdr risk fdr spridning av 
sjukdomen.
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Atgarder som galler overvakningszonen

Atgarder inom overvakningszonen for attforhindra spridning av smitta

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

-Personer som besdker djurhallningsplatser for faglar ska ta pa sig skyddsklader som 
endast anvands pa djurhallningsplatsen i fraga, byta skor da de gar in i och ut ur 
djurstallarna sa att fotsparen av de skor som anvands i djurstallarna inte mdter 
fotsparen fran de skor som anvands utanfdr djurstallarna samt tvatta och desinficera 
handerna nar de gar in och ut ur djurstallarna.

-Aktdrer som ar ansvariga fdr djurstallarna ska ge mdjiighet till desinficering av skor i 
en desinficeringsbassang och till tvatt och desinficering av handerna.

Forbad mot transport av fjdderfd och deras dgg

-Det ar fdrbjudet att transportera fjaderfan och deras agg inom en dvervakningszon 
till omraden utanfdr dvervakningszonen samt fran omraden utanfdr 
dvervakningszonen till dvervakningszonen. Fdrbudet galler dock inte fdr transitering 
av fjaderfa och agg i dvervakningszonen pa vag eller jarnvag utan uppehall eller 
lossning.

Forbad motforflyttning av andra djar

-Det ar fdrbjudet att till en djurhallningsplats fdr fjaderfan som ar belagen inom 
dvervakningszonen ta in andra husdjur an fjaderfa eller fdra dem darifran. Fdrbudet 
galler dock inte fdr sadana husdjur som uteslutande halls i bostadslagenheter fdr 
manniskor och som inte kommer i kontakt med fjaderfan, andra faglar i fangenskap, 
deras burar, djurstallar eller utehagn.

-Det ar fdrbjudet att andra faglar i fangenskap fdrs till djurutstallningar, tavlingar eller 
motsvarande evenemang som ordnas inom en dvervakningszon samt att i naturen 
satta ut faglar som halls inom en dvervakningszon och ar avsedda att sattas ut som
Vi It.
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Forbad mot transport och spridning av gddsel

-Det ar fdrbjudet att fran en djurhallningsplats inom dvervakningszonen transportera 
eller pa en djurhallningsplats inom dvervakningszonen sprida ut gddsel av fjaderfa och 
andra faglar i fangenskap samt anvant strd.

Desinficering av transportmedel

-Transportmedel som anvants fdr att transportera fjaderfa, andra faglar i fangenskap, 
kdtt, agg, kadaver av dem, fjaderfafoder, gddsel och anvant strd inom 
dvervakningszonen och som kan ha kontaminerats med aviart influensavirus ska 
tvattas och desinficeras fdre en ny transport och sa snart som mdjiigt efter lossningen.

Dispens som gdller dvervakningszonen

Enligt lagen om djursjukdomar 38 § kan regionfdrvaltningsverket i enlighet med jord- 
och skogsbruksministeriets fdrordning (15/14) 9 kapitlet i enskilda fall ge dispens fran 
ovan namnda atgarder och fdrbud om dispensen inte medfdr risk fdr spridning av 
sjukdomen.

Motiveringar

Hdgpatogen aviar influensa hos faglar ar en i lagen om djursjukdomar 5 § avsedd 
djursjukdom som latt sprider sig. I jord- och skogsbruksministeriets fdrordning om 
djursjukdomar som ska bekampas och klassificeringen av dem (843/2013) definieras 
hdgpatogen aviar influensa som en sjukdom som latt sprider sig.

Enligt lagen om djursjukdomar 33 § kan Livsmedelsverket inratta en restriktionszon pa 
det omrade som omgardar den plats dar en djursjukdom som latt sprider sig 
fdrekommer. En restriktionszon kan ocksa inrattas om det finns en formell misstanke 
om en sadan sjukdom. I lagen om djursjukdomar 34 § fdreskrivs om de atgarder som 
Livsmedelsverket far vidta om det ar nddvandigt fdr att fdrhindra spridning av en 
sjukdom eller fdr att skydda manniskors halsa.

I jord- och skogsbruksministeriets fdrordning om bekampning av hdgpatogen aviar 
influensa (15/14) fdreskrivs narmare om de fdrbud, begransningar och atgarder som 
galler skyddszonen och dvervakningszonen. De ovan i beslutsdelen namnda

Livsmedelsverket
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET
Tfn 029 530 0400 (vaxel)
livsmedelsverket.fi
FO-nummer; 2911686-7

Finnish Food Authority
P.O. Box 100, FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND
Tel. +358 29 530 0400 (switchboard)
foodauthority.fi
Business ID: 2911686-7

Ruokavirasto
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO
Puh.029 530 0400(vaihde)
ruokavirasto.fi
Y-tunnus: 2911686-7



7(9)

RUOKAVIRASTO BESLUT
Om inrattande av en restriktionszon enligt
lagen om djursjukdomar

1432648
Livsmedelsverket ♦ Finnish Food Authority

Pvm/Datum/Date

10.2.2021
Dnro/Dnr/DNo

944/04.01.02.00.02/2021

atgarderna ar sadana som kan ges enligt lagen om djursjukdomar 34 § och jord- och 
skogsbruksministeriets fdrordning (15/14). Atgarderna ar nddvandiga for att bekampa 
den konstaterade aviara influensan och for att forhindra att den sprids.

Nar granserna for restriktionszon, skyddszon och overvakningszon har faststallts har 
Livsmedelsverket beaktat de geografiska, administrativa, ekologiska och 
epidemiologiska faktorerna samt mojiigheterna till dvervakning.

DELGIVNING

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

Beslutet ska publiceras i Finlands fdrfattningssamling. 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

Lagen om djursjukdomar (441/2013) 1 - 6, 33 - 37, 84 och 116 §
Jord- och skogsbruksministeriets forordning om bekampning av hdgpatogen aviar 
influensa (15/14) 1-2, 18, 23 - 29 och 38 - 43 §
Jord- och skogsbruksministeriets fdrordning om djursjukdomar som ska bekampas och 
klassificeringen av dem (843/2013) 1 - 3 §
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 restriktionszonen
2) Besvarsanvisning

DISTRIBUTION

Jord- och skogsbruksministeriet 
Regionalfdrvaltningsverken 
Janakkala kommun 
Loppis kommun 
Tavastehus stad 
Kommunalveterinarerna
Djurhallningsplatser for fjaderfa och andra faglar i fangenskap inom 
restriktionszonen
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