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Till parterna i ärendet 
 
 
 
 
 
 
Livsmedelsverkets beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av förekomsten av 
varroakvalster hos bin 
 
ÄRENDETS BAKGRUND 
 

Vid Livsmedelsverkets laboratorieundersökningar 13.7.2021 har varroakvalster 
(Varroa destructor) konstaterats hos bin på en biodling i Brändö kommun i landskapet 
Åland. Vid Livsmedelsverkets laboratorieundersökningar 23.7.2021 har varroakvalster 
konstaterats hos bin på en annan biodlings i Brändö kommun. 
 
Utifrån den konstaterade djursjukdomen har Ålands landskapsregering 16.7.2021 
meddelat ett beslut om åtgärder för att förhindra spridning av varroakvalster i enlighet 
med 25 § i lagen om djursjukdomar (76/2021). 

 
HÖRANDE 
 

Detta beslut fattades enligt förvaltningslagen (434/2003) 34 § 2 mom. 4 punkten utan 
hörande av parter, eftersom hörandet kunde äventyra syftet med beslutet och det 
dröjsmål som hörandet medför i behandlingen av ärendet kunde orsaka en betydande 
risk för spridning av djursjukdomen ifråga. 
 

 

BESLUT OCH MOTIVERINGAR 
 
Beslut 

Livsmedelsverket inrättar en i lagen om djursjukdomar (76/2021) 27 § avsedd 
restriktionszon på det område som omgärdar de platser där sjukdomen förekommer.  
 
Restriktionszonen omfattar Brändö kommuns område. 
 
Restriktionszonens läge framgår av den karta som bifogas detta beslut (Bilaga 1). 
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För att förhindra spridning av djursjukdomar beslutar Livsmedelsverket om följande 
åtgärder: 

 
Åtgärder som gäller restriktionszonen 
 
Förbud mot förflyttningar som ska iakttas inom restriktionszonen 
 

Från djurhållningsplatser för bin inom restriktionszonen är det förbjudet att flytta 
vuxna bin, bilarver, bikupor, fosterkakor eller ämnen eller föremål som varit i kontakt 
med bin. 
 
Till djurhållningsplatser för bin är det förbjudet att inom restriktionszonen flytta vuxna 
bin, bilarver eller fosterkakor.  
 

Avvikelse från de förbud som ska iakttas inom restriktionszonen 
 

Ålands landskapsregering kan i enskilda fall bevilja undantag från förbud och åtgärder 
som ska iakttas inom zonen i enlighet med 29 § i lagen om djursjukdomar. 

 
Motiveringar  
 

Förekomsten av kvaltret Varroa spp. har antecknats i kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2018/1629. Enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 
2018/1882 hör sjukdomen till kategori c. 
 
Landskapet Åland har enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/620 och 
4 § 2 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av 
djursjukdomar i kategori b och c (327/2021) varit fritt från kvalstret Varroa spp. 
 
Enligt 27 § i lagen om djursjukdomar får Livsmedelsverket genom sitt beslut inrätta en 
restriktionszon på det område som omgärdar den plats där en sjukdom i kategori b 
eller c förekommer samt bestämma att de förbud, villkor, begränsningar och åtgärder 
enligt artikel 65 eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av artikel 32 i EU:s 
djurhälsoförordning som är nödvändiga för att förhindra spridning av djursjukdomen 
ska iakttas i zonen. När restriktionszonen inrättas samt gränserna för zonen bestäms 
ska de omständigheter som anges i artikel 64 eller i bestämmelser som utfärdats med 
stöd av artikel 32 i EU:s djurhälsoförordning beaktas. 
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Enligt artikel 80 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 
(”djurhälsolag”) ska den behöriga myndigheten, om ett sjukdomsfall bekräftats i ett 
område som har beviljats sjukdomsfri status, vidta en eller flera av de åtgärder som 
föreskrivs i artiklarna 53–69 för att bibehålla denna status. I artikel 64 i förordningen 
föreskrivs om kraven på den restriktionszon som inrättats av den behöriga 
myndigheten och i artikel 65 om de åtgärder för sjukdomsbekämpning som ska vidtas 
inom restriktionszonen. Varken Europeiska unionens eller den nationella 
lagstiftningen innehåller några särskilda eller detaljerade krav för åtgärder vid 
konstaterande av förekomst av varroakvalster. Bestämmelserna i artiklarna 64 och 65 
i förordning (EU) 2016/429 (”djurhälsolag”) ska därför i tillämpliga delar iakttas direkt. 
 
Ovan nämnda artiklar möjliggör inrättande av en restriktionszon och förbud mot 
förflyttningar inom zonen. Livsmedelsverket anser att lindrigare åtgärder inte är 
tillräckliga, utan de åtgärder som anges i detta beslut är nödvändiga för att bekämpa 
konstaterade varroakvalster och förhindra att de sprids samt för att bevara 
landskapet Ålands ställning som fritt från varroakvalster. 
 
När gränserna för restriktionszonen fastställdes har Livsmedelsverket beaktat 
geografiska, administrativa, ekologiska och epidemiologiska faktorer samt 
tillsynsmöjligheterna. 

 
DELGIVNING 
  

På delgivningen av detta beslut tillämpas inte vad som föreskrivs i 9 och 10 kapitlet i 
förvaltningslagen (434/2003). Detta beslut träder omedelbart ikraft efter att det har 
getts.  
 
Beslutet ska publiceras i Finlands författningssamling. Dessutom ska 
tillsynsmyndigheterna på behörigt sätt och i tillräcklig omfattning informera om 
beslutet i de kommuner inom vilka området eller zonen har inrättats. Information om 
beslutet ska dessutom särskilt meddelas sådana för djurhållningsplatser ansvariga 
aktörer som tillsynsmyndigheten känner till och som beslutet gäller.  
 

TILLÄMPADE BESTÄMMELSER 
 
 Lagen om djursjukdomar (76/2021) 1, 3, 9, 27–29 och 100 § 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kate-
gorierna b och c (327/2021) 1, 4 och 44 § 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdo-
mar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djur-
hälsolag”) artikel 32, 64 – 65, 68, 80 
Komissionens delegerade förordning (EU) 2018/1629 
Komissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882  
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/620 

 Förvaltningslagen (434/2003) 34 §  
 Lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) 7 – 8 och 10 § 

 
 

SÖKANDE AV ÄNDRING 
 

Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring genom besvär till Ålands för-
valtningsdomstol. Besvärsanvisning ingår som bilaga till detta beslut. 
 
Beslutet ska följas även om ändring har sökts om inte besvärsmyndigheten bestämmer 
något annat. 
 

 
 

Förvaltningsdirektör   Maria Teirikko 
Som ställföreträdare för generaldirektören 

 
 
 Avdelningschef  Terhi Laaksonen  
 
 

Tilläggsuppgifter om beslutet fås vid behov av överinspektör Hanna Lounela tfn 
0295 204 645, e-post hanna.lounela@livsmedelsverket.fi 
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BILAGOR 
 1) Karta över restriktionszonen 
 2) Besvärsanvisning 
  
SÄNDLISTA 

 
Jord- och skogsbruksministeriet 
Ålands landskapsregering 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) 
Regionalförvaltningsverken 
Brändö kommun  
Djurhållningsplatser för bin inom restriktionszonen 


