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Till parterna i arendet

Livsmedelsverkets beslut om avveckling av skyddszonerna inom en restriktionszon som inrattats 
pa grund av infektuos hematopoietisk nekros (IHN) och lindring av vissa krav gallande 
restriktionszonen

ARENDETS BAKGRUND

Vid en fiskodlingsanlaggning i Fdglo kommun i landskapet Aland bekraftades 27.5.2021 
med hjalp av laboratorieundersdkningar vid Livsmedelsverket fdrekomsten av 
sjukdomen infektids hematopoietisk nekros (IHN). Till ifragavarande 
fiskodlingsanlaggning hor tva djurhallningsplatser som betraktas som en enda 
epidemiologisk enhet.

Livsmedelsverket besidt 28.5.2021 att inratta en restriktionszon enligt lagen om 
djursjukdomar 27 § pa det omrade som omger dessa av IHN- sjukdomen smittade 
djurhallningsplatser. Restriktionszonen indelades i en skyddszon och en 
dvervakningszon.

Livsmedelsverket andrade 4.6.2021, 6.10.2021 och annu 29.10.2021 sitt ovan namnda 
beslut genom att utvidga restriktionszonen och inratta tva nya skyddszoner i den 
fdrsta smittade djurhallningsplatsens naromrade pa grund av nya konstaterade fall av 
smitta vid djurhallningsplatser.

Dessutom inrattade Livsmedelsverket 29.10.2021 med samma beslut en skyddszon 
kring ett fiskrenseri dar fisk fran smittade djurhallningsplatser skulle slaktas. Darmed 
bestod den i beslutet 29.10.2021 avsedda restriktionszonen av en dvervakningszon 
som innehdil fyra skyddszoner.

I de smittade djurhallningsplatserna har atgarder for utrotning av IHN-smittan utfdrts 
i enlighet med Livsmedelsverkets beslut och djurhallningsplatserna halls tomma pa fisk 
som ar mottaglig for IHN-sjukdomen.
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HORANDE

Detta beslut fattas enligt forvaltningslagen (434/2003) 34 § 2 mom. 5 punkten utan 
hdrande av parter, eftersom hdrandet ar uppenbart onddigt da beslutet galler 
avveckling av tidigare inrattade skyddszoner och vissa krav som galler 
restriktionszonen bar lindrats.

AVGORANDE OCH MOTIVERINGAR

Avgorande

I detta beslut avses med fisk aven deras kdnsceller.

Livsmedelsverket avvecklar skyddszonerna som ingar i den restriktionszon som 
inrattades 28.5.2021 och andrades 4.6.2021, 5.10.2021 och 29.10.2021.

De atgarder som bestamts for skyddszonerna upphdr att galla nar detta beslut trader 
ikraft 14.1.2022. De omraden som har hdrt till skyddszonerna fdrblir inom 
dvervakningszonen, dar atgarderna som namns nedan i detta beslut ska iakttas.

Restriktionszonen bestar darefter av en dvervakningszon vars grans ligger pa minst 10 
kilometers avstand fran var och en av de smittade djurhallningsplatserna. 
Overvakningszonens yttre grans motsvarar den tidigare inrattade restriktionszonens 
grans.

Restriktionszonens exakta geografiska lage och grans framgar av den karta som ar 
bilaga till detta beslut (bilaga 1).

Eftersom det ar nddvandigt for att fdrhindra spridning av sjukdomen besluter 
Livsmedelsverket om fdijande atgarder.

Atgarder som galler restriktionszonen

Fdrbud mot fdrflyttningar i restriktionszonen

Forflyttning av orensade fiskar av de fortecknade arterna (se bilaga 2) vad galler den 
aktuella sjukdomen fran aniaggningar ar fdrbjuden, forutom till renserier belagna 
inom samma restriktionszon.
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Fdrflyttning av fisk av de fdrtecknade arterna till djurhallningsplatser inom 
restriktionszonen ar forbjuden med undantag av fdrflyttning av fisk for slakt vid 
renserier belagna inom restriktionszonen tills den tomtid som bestamts for alia de 
smittade djurhallningsplatserna bar Idpt ut.

Fdrflyttning av foder och icke desinficerad utrustning fran aniaggningar som ligger 
inom restriktionszonen arfdrbjuden.

Biprodukter av vattenbruksdjur fran djurhallningsplatser inom restriktionszonen ska 
bortfdrskaffas sa att risk fdr spridning av sjukdom inte uppstar. Risk fdr spridning av 
sjukdom anses inte orsakas av biprodukter som till exempel behandlats med syra sa 
att materialets pFI i sin helhet ar under 4 eller som i sin helhet upphettats till 70 grader 
under 60 minuter.

Atgarder inom restriktionszonen fdr att fdrhindra spridning av smitta

Aktdrer som ar ansvariga fdr djurhallningsplatser med vattenbruksdjur inom zonen ska 
dvervaka halsotillstandet och dddligheten hos vattenbruksdjuren och meddela 
djurhalsomyndigheterna om misstanke om fdrtecknad djursjukdom i enlighet med 19 
§ lagen om djursjukdomar.

I alia smittade aniaggningar och i alia andra aniaggningar i restriktionszonen ska man 
strava till att isolera alia smittade fiskar och fiskar som misstanks vara smittade fran 
andra viltlevande och odiade fiskar, om det ar tekniskt mdjiigt.

Personer som besdker djurhallningsplatser med vattenbruksdjur ska se till att de 
anvander skyddsklader och att deras utrustning rengdrs och desinficeras pa tillbdriigt 
satt.

Desinficering av transportmedel

Alla transportmedel som har anvants fdr transport av vattenbruksdjur eller 
biprodukter som harstammar fran dem inom restriktionszonen ska tvattas och 
desinficeras efter lossning av lasten innan transportmedlet anvands pa nytt. Som 
undantag far fisk flyttas mellan tva djurhallningsplatser (inklusive renserier) inom 
restriktionszonen med successive transporter utan tvatt och desinficering av 
transportmedlen mellan transporterna.
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Dispens fran forbud och atgarder som galler restriktionszonen

Alands landskapsregering far i enskilda fall ge dispens fran forbud och atgarder som 
galler restriktionszonen enligt lagen om djursjukdomar 29 §.

Motiveringar

Fisksjukdomen hematopoietisk infektuds nekros (IHN) ar fdrtecknad i komissionens 
delegerade fdrordning (EU) 2018/1629. Enligt komissionens genomfdrandefdrordning 
(EU) 2018/1882 hdr sjukdomen till kategori c.

Enligt komissionens delegerade fdrordning (EU) 2020/689 artikel 58 ska den behdriga 
myndigheten om ett fall bekraftas uppratta en restriktionszon med lamplig 
omfattning. I artikel 60 i den delegerade fdrordningen finns regler om fdrflyttningar 
inom restriktionszonen. De minimikrav som ska tillampas pa aniaggningarna i 
restriktionszonen faststalls i del II i bilaga VI, sarskilt i kapitel 1 avsnitt 3 punkt la nar 
det galler IHN. Enligt bilaga VI, del II, kapitel 1, avsnitt 3 punkt Ic i fdrordningen 
2020/689 ska nar tomtid galler pa de smittade aniaggningarna restriktionszonen eller 
skyddszonen, om en sadan bar upprattats, omvandlas till en dvervakningszon tills det 
program som anges i avsnitt 2 bar slutfdrts.

Enligt lagen om djursjukdomar 27 § far Livsmedelsverket genom sitt beslut inratta en 
restriktionszon pa det omrade som omgardar den plats dar en sjukdom i kategori b 
eller c fdrekommer samt bestamma att de fdrbud, vilikor, begransningar och atgarder 
enligt artikel 65 eller enligt bestammelser som utfardats med stdd av artikel 32 i EU:s 
djurhalsofdrordning som ar nddvandiga fdr att fdrhindra spridning av djursjukdomen 
ska iakttas i zonen. Nar restriktionszonen inrattas samt granserna fdr zonen bestams 
ska de omstandigheter som anges i artikel 64 eller i bestammelser som utfardats med 
stdd av artikel 32 i EU:s djurhalsofdrordning beaktas. Livsmedelsverket beslutar om 
avveckling av en restriktionszon med iakttagande av vad som i artikel 68 i EU:s 
djurhalsofdrordning fdreskrivs om avveckling av en zon som inrattats pa grund av en 
sjukdom i kategori a.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets fdrordning om bekampning av djursjukdomar i 
kategorierna b-c (327/2021) 44 § 1 mom. ska Livsmedelsverket efter det att IHN har 
konstaterats som atgard enligt 27 § i lagen om djursjukdomar och artikel 58 i
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kommissionens delegerade forordning (EU) 2020/689 genom beslut inratta en 
restriktionszon. Pa inrattandet och upphavandet av en restriktionszon tillampas 
bestammelserna i II avd. 1 kap. 3 avsnittet i bilaga VI till kommissionens delegerade 
forordning (EU) 2020/689.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets forordning (327/2021) 44 § 2 mom. ska 
Livsmedelsverket bestamma att de forbud, vilikor, begransningar och atgarder som 
anges i artiklarna 58.2 och 60 i kommissionens delegerade forordning (EU) 2020/689 
ska iakttas inom den restriktionszon som avses i 1 mom. Livsmedelsverket kan ocksa 
besluta att de forbud, vilikor, begransningar och atgarder som anges i artikel 58.4 i 
kommissionens delegerade forordning (EU) 2020/689 ska iakttas, om det ar 
nddvandigt for att fdrhindra spridning av sjukdomen.

Vid de smittade djurhallningsplatserna inom de skyddszoner som namns i detta beslut 
har i enlighet med artikel 62 i kommissionens delegerade forordning (EU) 2020/689 
den smittade fisken aviagsnats och djurhallningsplatserna rengjorts i enlighet med 
artikel 63. Vid de smittade djurhallningsplatserna pagar den tomtid som avses i bilaga 
VI, del II, kapitel 1, avsnitt 3 punkt Ic i samma forordning.

Atgarderna inom dvervakningszonen som motsvarar restriktionszonen ar fortfarande 
nddvandiga for att bekampa den konstaterade IHN-sjukdomen och for att fdrhindra 
att den sprids.

Restriktionszonens storlek andras inte med detta beslut. Nar restriktionszonen 
inrattades har Livsmedelsverket vid faststallandet av dess granser 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 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
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beslutet ska dessutom sarskilt meddelas sadana for djurhallningsplatser ansvariga 
aktdrer som tillsynsmyndigheten kanner till och som beslutet galler.

TILLAMPADE LAGRUM

Lagen om djursjukdomar (76/2021) 1, 3, 9,19, 27 - 29 och 100 §
Jord- och skogsbruksministeriets fdrordning om bekampning av djursjukdomar i 
kategorierna b-c (327/2021) 1, 4 och 44 §
Europaparlamentets och radets fdrordning (EU) 2016/429 om dverfdrbara 
djursjukdomar och om andring och upphavande av vissa akter med avseende pa 
djurhalsa ("djurhalsolag") artikel 32, 64 - 65, 68 
Komissionens delegerade fdrordning (EU) 2018/1629 
Komissionens genomfdrandefdrordning (EU) 2018/1882
Kommissionens delegerade fdrordning (EU) 2020/689 artikel 58 och 60, 62 - 64 och 
bilaga VI del II
Fdrvaltningslagen (434/2003) 34 §
Kommissionens delegerade fdrordning (EU) 2020/990
Lag om rattegang i fdrvaltningsarenden (808/2019) 7-8 och 10 §

SOKANDE AV ANDRING

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

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

Generaldirektdr Antti-Jussi Oikarinen

Avdelningschef Terhi Laaksonen

Tillaggsuppgifter om beslutet fas vid behov av dverinspektdr Hanna Kuukka-Anttila tel. 
0295 204 507 eller per e-post (hanna.kuukka-anttila(®ruokavirasto.fi) eller jurist 
Michael Nylund tel. 040 822 4826 eller per e-post (michael.nvlund(5)ruokavirasto.fi).
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BILAGOR
1) Karta over restriktionszonen
2) Fdrtecknade arter
3) Besvarsanvisning

DISTRIBUTION

Jord- och skogsbruksministeriet
Alands landskapsregering
Alands miljd- och halsoskyddsmyndighet (AmHM)
Regionalfdrvaltningsverken
Fdgid kommun
Lemlands kommun
Lumparlands kommun
Vardd kommun
Sottunga kommun
Kdkar kommun
Djurhallningsplatser for fisk inom restriktionszonen
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