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Jord- och skogsbruksministeriets förordning  
om bekämpning av afrikansk svinpest 

 
 
 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om 
djursjukdomar (441/2013) och 10 § i lagen om medicinsk behandling av djur (617/1997): 
 
 

1 kap. Allmänna bestämmelser 
 

1§ 
 

Tillämpningsområde 
 

Denna förordning tillämpas på bekämpning av afrikansk svinpest.  
 

2§ 
 

Definitioner 
 

I denna förordning avses med 
1) svin alla djur som hör till familjen Suidae, inklusive viltlevande svin, 
2) kontrollsvin svin som efter åtgärder för att utrota djursjukdomen placeras på 

en tömd djurhållningsplats innan den egentliga djurproduktionen börjar, och 
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vilka kontrolleras att de är fria från antikroppar för att säkerställa att 
sjukdomen inte längre förekommer på djurhållningsplatsen, 

3) kött färskt kött, organ, malet kött, köttberedningar och mekaniskt urbenat kött 
samt sådana köttprodukter som inte har genomgått en sådan behandling som 
avses i bilaga I, samt 

4) vektor en fästing av släktet Ornithodorus erraticus.  
 

 
2 kap.  Åtgärder vid misstanke om eller konstaterande av afrikansk svinpest 

 
3 § 

 
Undersökning som ska utföras vid misstanke om djursjukdom 

 
I samband med ett sådant besök på djurhållningsplatsen som avses i 20 § i lagen om 
djursjukdomar ska tillsynsmyndigheten kontrollera de märkningar av svin och förteckningar 
över djur som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av svin 
(720/2012) samt de uppgifter som gäller djurhållningsplatsens produktion och djurens 
hälsa. 
 

4 § 
 

Beslut för att förhindra spridning av sjukdomen samt dispens från det 
 

Vid en formell misstanke om afrikansk svinpest eller när sjukdomen har konstaterats ska 
ett beslut enligt 23 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar fattas, genom vilket 

1) den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen åläggs att, utöver vad som 
i den  gruppvis över alla svin som insjuknat på djurhållningsplatsen, 

2) den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen åläggs att hålla svinen i 
djurstallar eller på något annat sådant ställe där de kan isoleras, 

3) den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen förbjuds att ta in svin och 
andra djur till djurhållningsplatsen eller föra bort sådana därifrån, 

4) den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen förbjuds att från 
djurhållningsplatsen föra bort svinkött, foder, svinkadaver, sperma, äggceller 
och embryon samt andra sådana produkter, ämnen eller redskap som kan 
sprida sjukdomen,  

5) det förbjuds att personer förflyttar sig och fordon flyttas från 
djurhållningsplatsen till en annan djurhållningsplats för svin innan det gått 
minst två dygn efter det att de har lämnat djurhållningsplatsen, 

6) den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen åläggs att se till att 
skyddskläder används på djurhållningsplatsen samt att personlig utrustning 
samt fordon rengörs och desinficeras på tillbörligt sätt i anslutning till in- och 
utgångarna till djurstallarna och djurhållningsplatsen,  

7) den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen åläggs att vid behov 
bekämpa skadedjur på djurhållningsplatsen, samt 

8)  det bestäms att det på djurhållningsplatsen ska tas behövliga prover med     
tanke på förekomsten av vektorer, om sådana kan förekomma, och att andra 
behövliga åtgärder för att förhindra spridning av smitta via vektorer ska vidtas. 

 
Med stöd av 23 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar får dispens ges från ett förbud som 
avses i 1 mom. 3 punkten och som gäller andra djur än svin samt från ett förbud som 
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avses i 4 eller 5 punkten. Dispens får ändå inte ges för leverans av kött, sperma, äggceller 
eller embryon utanför Finlands gränser. 
 

5 § 
 

Åtgärder på djurhållningsplatser från eller till vilka sjukdomen kan ha spridits 
 

Om de orsaker som framkommit i undersökningar som gäller möjliga smittkällor enligt 22 § 
2 mom. i lagen om djursjukdomar eller övriga orsaker räcker som grund för en formell 
misstanke om djursjukdom på sådana spårade djurhållningsplatser från eller till vilka 
afrikansk svinpest kan ha spridits, ska ett beslut om åtgärder för att förhindra spridning av 
sjukdom enligt 23 § i lagen om djursjukdomar fattas. På beslutet och dispens från det ska 
4 § i denna förordning tillämpas.  
 
Om sannolikheten för smitta på djurhållningsplatsen är stor, kan 
Livsmedelssäkerhetsverket bestämma att svinen på djurhållningsplatsen ska avlivas med 
stöd av 26 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar på basis av en formell misstanke om 
djursjukdom. Det ska bestämmas att det för epidemiologiska undersökningar ska tas 
prover på djur som ska avlivas. 
 

6 § 
 

Avlivning av djur  
 
Efter det att afrikansk svinpest har konstaterats ska det genom ett beslut enligt 26 § i lagen 
om djursjukdomar bestämmas att svinen på djurhållningsplatsen ska avlivas utan 
dröjsmål. 
 
Det ska bestämmas att det för epidemiologiska undersökningar tas prover på svin som ska 
avlivas.  

 
7 § 

 
Åtgärder för utrotande av sjukdomen, rengöring och desinfektion som bestäms med stöd 

av 26 § i lagen om djursjukdomar 
 

Det ska bestämmas att kadavren av de avlivade svinen och av de svin som självdött på 
djurhållningsplatsen, omedelbart efter det att djuren dött, ska bortskaffas på ett sätt som 
inte medför risk för spridning av afrikansk svinpest. Det ska bestämmas att alla produkter, 
biprodukter och ämnen och allt avfall som finns på djurhållningsplatsen och som sannolikt 
har kontaminerats med afrikansk svinpest ska bortskaffas eller behandlas så att de 
sjukdomsalstrare de innehåller förstörs.  
 
Det ska bestämmas att de byggnader där svinen har hållits, de fordon som använts för 
transport av kadavren, de arbetsredskap som använts vid djurskötseln och all annan 
materiel och utrustning som sannolikt har blivit kontaminerad ska rengöras och 
desinficeras efter det att alla svin på djurhållningsplatsen som det bestämts att ska avlivas 
har blivit avlivade och kadavren bortskaffats eller transporterats bort. Om redskapen och 
anordningarna inte kan desinficeras ska det bestämmas att de ska bortskaffas. Vid behov 
ska det bestämmas om bekämpning av vektorer i byggnader där djuren hållits och i de 
fordon som använts för att transportera djuren. 
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Den tillsynsmyndighet som verkställer beslutet ska föra en detaljerad förteckning över 
egendom som har bortskaffats. 
 

8 § 
 

Behandling och bortskaffande av produkter som spårats till djurhållningsplatsen 
 
Sådana produkter från svin som kan vara kontaminerade med afrikanskt svinpestvirus och 
som kommer från en djurhållningsplats där sjukdomen förekommer, ska med stöd av 29 § 
1 mom. i lagen om djursjukdomar spåras i den mån det är möjligt. Produkter som har 
spårats ska med stöd av 2 mom. i nämnda paragraf bortskaffas eller behandlas så att det 
virus som orsakar sjukdomen förstörs. 
 

9 § 
 

Återinsättning av djur på en djurhållningsplats där afrikansk svinpest konstaterats 
 
Genom ett beslut enligt 26 § i lagen om djursjukdomar som gäller åtgärder för att utrota en 
djursjukdom från en djurhållningsplats ska det bestämmas om återinsättning av djur på en 
djurhållningsplats.  
 
Svin som tas in på djurhållningsplatsen efter det att utrotningen av sjukdomen är 
genomförd ska undersökas tidigast 45 dygn efter det att svinen anlänt med tanke på 
antikroppar mot afrikansk svinpest eller, om det är fråga om en djurhållningsplats där 
förekomsten av afrikansk svinpest har satts i samband med vektorer, tidigast 60 dygn efter 
det att svinen anlänt. 
 
Om svin hålls utomhus, ett svinhus fylls delvis eller om förekomsten av afrikansk svinpest 
har satts i samband med vektorer, ska med avvikelse från 2 mom. återinsättningen av nya 
djur på djurhållningsplatsen inledas med kontrollsvin. Innan kontrollsvinen placeras på en 
tömd djurhållningsplats ska de ha undersökts med negativt resultat med avseende på 
afrikansk svinpest eller komma från en djurhållningsplats som inte har varit belagd med 
spärrbestämmelser på grund av afrikansk svinpest. Kontrollsvinen ska placeras jämnt över 
hela djurhållningsplatsen och undersökas med tanke på antikroppar mot afrikansk svinpest 
60 dygn efter att svinen anlänt till djurhållningsplatsen. Om inte ett enda svin har 
antikroppar mot klassiskt svinpestvirus, kan svinen tas in till hela djurhållningsplatsen.  
 
Åläggandena enligt 1–2 mom. får upphävas, om den epidemiologiska situationen tillåter 
det, när det har gått mer än sex månader efter det att förbudet att ta in svin har upphört att 
gälla och inga nya djur har tagits in på djurhållningsplatsen under denna tid. 
 

10 § 
 

Upphävande av beslut som fattas i syfte att förhindra spridning av sjukdomen 
 
När det har gått 40 dygn efter det att djuren, djurprodukterna och andra varor bortskaffats 
samt rengöring och desinfektion har slutförts, och ingen smitta har konstaterats på 
djurhållningsplatsen under denna tid, upphävs förbudet att föra in nya djur på 
djurhållningsplatsen som meddelats genom ett förbud som avses i 23 § i lagen om 
djursjukdomar. 
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På en djurhållningsplats där förekomsten av afrikansk svinpest har satts i samband med 
vektorer, får förbudet dock upphävas först när det har gått sex år efter det att åtgärderna 
har slutförts, om inte  

1) utrotningen av vektorer har genomförts med lyckat resultat, eller 
2) det har visats att vektorns fortbestånd på djurhållningsplatsen inte utgör någon 

betydande risk för överföring av afrikansk svinpest. 
 
Ett beslut som fattats med stöd av 23 § i lagen om djursjukdomar får upphävas till övriga 
delar efter det att de nya djur som tagits in på djurhållningsplatsen har genomgått de 
undersökningar som krävs och resultaten är negativa. För att beslutet ska upphävas krävs 
det dessutom att det inte finns någon annan grundad anledning att misstänka att afrikansk 
svinpest förekommer på djurhållningsplatsen. 
 
 

3 kap. Undantag för särskilda djurhållningsplatser 
 

11 § 
 

Afrikansk svinpest på djurhållningsplatser som består av separata produktionsenheter 
 
Om en djurhållningsplats består av två eller flera produktionsenheter kan 
Livsmedelssäkerhetsverket med avvikelse från 6 § besluta att djuren i produktionsenheter 
där det inte förekommer afrikansk svinpest inte ska avlivas. I fråga om produktionsenheten 
tillämpas då inte heller 6–9 §. 
 
Tillämpningen av 1 mom. förutsätter att enheterna före förekomsten av sjukdomen på 
djurhållningsplatsen har uppfyllt och fortfarande uppfyller följande krav: 

1) enheterna är funktionsmässigt och strukturellt helt fristående från enheter med 
smittade djur, 

2) de svin som hålls i enheterna sköts av annan personal och med andra 
redskap och anordningar än de svin som hålls i produktionsenheter där det 
förekommer smitta, samt 

3) personer som har tillträde till djurstallarna använder skyddskläder och 
skyddsskodon som inte används utanför djurstallarna. 

 
Livsmedelssäkerhetsverket ska utan dröjsmål underrätta jord- och skogbruksministeriet 
om tillämpningen av 1 mom. 
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12 § 
 

Afrikansk svinpest i djurparker, vilddjursparker eller 
på andra särskilda platser 

 
Med avvikelse från 6 § kan Livsmedelssäkerhetsverket besluta att svinen på en 
djurhållningsplats eller en del av dem inte ska avlivas och att sperma, äggceller och 
embryon från svin inte ska förstöras, om det att djuren hålls vid liv inte medför risk för 
spridning av sjukdomen utanför djurhållningsplatsen och om djurhållningsplatsen är 

1) en försöksdjursanläggning, 
2) en djurpark,  
3) en vilddjurspark, eller 
4) ett inhägnat område där svin hålls för vetenskaplig forskning eller för 

bevarande av utrotningshotade eller sällsynta arter eller raser. 
 
Om det bestäms att svinen eller en del av svinen på en djurhållningsplats inte ska avlivas, 
ska det dock bestämmas att 6–9 § ska iakttas på djurhållningsplatsen i tillämpliga delar. I 
beslutet ska det dessutom bestämmas att de svin som hålls vid liv på djurhållningsplatsen 
och bokföringen över dem ska inspekteras och prover tas på svinen för att det ska kunna 
säkerställas att det inte finns någon risk för spridning av smittan utanför 
djurhållningsplatsen. Vid behov kan dessutom person- och fordonstrafiken till och från 
djurhållningsplatsen begränsas tills risken för spridning av smittan där är förbi. 
 
I fråga om giltighetstiden för ett beslut som fattas med stöd av 23 § i lagen om 
djursjukdomar och som gäller en i 1 mom. avsedd djurhållningsplats iakttas inte 
bestämmelserna i 10 §. 
 
Livsmedelssäkerhetsverket ska utan dröjsmål underrätta jord- och skogbruksministeriet 
om tillämpningen av 1 mom. 
 

13 § 
 

Afrikansk svinpest eller formell misstanke om afrikansk svinpest på slakterier 
 
Om det förekommer misstanke om eller konstateras afrikansk svinpest på ett slakteri, ska 
man vid de undersökningar som avses i 22 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar kontrollera 
märkningarna av svinen och förteckningarna över djuren på de djurhållningsplatser från 
vilka svinen transporterats. 
 
Med avvikelse från vad som bestäms i 4 §, riktas mot slakteriet ett beslut enligt 23 § i 
lagen om djursjukdomar genom vilket förflyttning av djur till och från slakteriet förbjuds. 
Beslutet ska med avvikelse från 10 § upphävas när det har gått 24 timmar efter det att 
rengörings- och desinfektionsåtgärderna har slutförts på djurhållningsplatsen i fråga. 
 
På slakterier tillämpas inte vad som i 9 § föreskrivs om återinsättning och undersökning av 
nya djur. 
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4 kap. Områdesvisa åtgärder 
 

14 § 
 

Inrättande av en tillfällig bekämpningszon vid formell misstanke om afrikansk svinpest 
 
På basis av en formell misstanke om djursjukdom kan Livsmedelssäkerhetsverket med 
stöd av 33 § i lagen om djursjukdomar inrätta en restriktionszon, nedan kallad tillfällig 
bekämpningszon, på det område som omgärdar den plats där sjukdomen misstänks 
förekomma, om det på området hålls rikligt med djur som tillhör mottagliga arter, om djur 
som tillhör mottagliga arter och djur som varit i kontakt med dem förflyttas mycket, om 
anmälan om djursjukdom dröjt eller om uppgifterna om sjukdomens eventuella ursprung 
och överföring är otillräckliga med tanke på en effektiv bekämpning av sjukdomen. 
 
Med stöd av 34 § i lagen om djursjukdomar ska Livsmedelssäkerhetsverket ålägga 
tillsynsmyndigheterna att göra behövliga inspektioner på djurhållningsplatser inom den 
tillfälliga bekämpningszonen för att utreda förekomsten av sjukdomen och att ta de prover 
som behövs. Det kan även bestämmas att på djurhållningsplatserna ska iakttas de förbud 
och begränsningar och vidtas de åtgärder som anges i 4 §. Med stöd av 38 § i lagen om 
djursjukdomar får dispens ges från förbuden, begränsningarna och åtgärderna. 
 
Den tillfälliga bekämpningszonen ska avvecklas när misstanken om djursjukdom har 
uteslutits, sjukdomen har konstaterats eller när bekämpningen av sjukdomen har fåtts 
under kontroll. 
 

15 § 
 

Inrättande av en restriktionszon när afrikansk svinpest har konstaterats 
 
När afrikansk svinpest har konstaterats, ska det med stöd av 33 § i lagen om 
djursjukdomar på det område som omgärdar den plats där sjukdomen förekommer inrättas 
en restriktionszon som indelas i en skyddszon och en övervakningszon. Skyddszonens 
gräns ska ligga på minst tre kilometers avstånd och övervakningszonens gräns på minst 
tio kilometers avstånd från den plats där sjukdomen förekommer så att skyddszonen 
innefattas i övervakningszonen och de faktorer som avses i 33 § 2 mom. i lagen om 
djursjukdomar också beaktas när gränserna bestäms. En restriktionszon behöver inte 
inrättas, om smitta av afrikansk svinpest har konstaterats i ett slakteri eller i ett 
transportfordon. 
 

16 § 
 

Avveckling av restriktionszon 
 
En övervakningszon kan avvecklas, när 

1) desinfektion och rengöring samt behövlig bekämpning av vektorer har 
genomförts på djurhållningsplatser där sjukdomen konstaterats, och 

2) det på djurhållningsplatserna inom övervakningszonen har gjorts behövliga 
undersökningar med tanke på afrikansk svinpest efter det att det har gått 40 
dygn sedan den preliminära desinfektionen på de djurhållningsplatser som 
avses i 1 punkten och resultaten av undersökningarna är negativa. 
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En skyddszon kan avvecklas, när 

1) desinfektion och rengöring samt behövlig bekämpning av vektorer har 
vidtagits på djurhållningsplatser där sjukdomen konstaterats, och 

2) det på djurhållningsplatserna inom skyddszonen har gjorts behövliga 
undersökningar med tanke på afrikansk svinpest efter det att det har gått 45 
dygn sedan den preliminära desinfektionen på de djurhållningsplatser som 
avses i 1 punkten och resultaten av undersökningarna är negativa. 

 
17 § 

 
Desinficering av transportmedel 

 
I 73 och 75 § i lagen om djursjukdomar finns bestämmelser om aktörers skyldighet att 
tvätta och desinficera sådana transportmedel som har använts för transport av svin, andra 
husdjur, svinprodukter eller andra ämnen eller föremål och som kan ha kontaminerats med 
det virus som orsakar klassisk svinpest. Vid transport av djur eller produkter från 
restriktionszoner ska rengöring och desinficering av transportmedel göras så snart som 
möjligt efter lossningen. 
 
 

5 kap. Åtgärder, förbud och begränsningar som gäller skyddszoner 
 

18 § 
 

Inspektion av djurhållningsplatser inom skyddszoner 
 
Regionförvaltningsverket ska omedelbart göra upp en förteckning över alla 
djurhållningsplatser för svin som är belägna inom en skyddszon. Förteckningen ska hållas 
uppdaterad. 
 
Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska Livsmedelssäkerhetsverket 
ålägga kommunalveterinären att inom sju dygn efter det att en skyddszon har inrättats 
besöka alla djurhållningsplatser för svin som är belägna inom zonen. I samband med 
besöket ska svinen inspekteras samt märkningarna av svinen och förteckningarna över 
djuren kontrolleras.  
 

19 § 
 

Åtgärder inom skyddszoner för att förhindra spridning av smitta 
 
Inom skyddszonen ska det genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar 
bestämmas 

1) att aktörer som är ansvariga för sådana djurhållningsplatser för svin som är 
belägna inom zonen ska övervaka hälsotillståndet hos svinen och underrätta 
kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket om alla svin som har dött 
eller insjuknat, 

2) att personer som besöker djurhållningsplatser för svin ska använda särskilda 
skyddskläder för djurhållningsplatsen i fråga, byta skodon i anslutning till in- 
och utgångarna till djurstallarna så att fotspåren från de skodon som används 
inne i djurstallarna och de som används utanför inte möts, tvätta och 
desinficera händerna när de kommer in i djurstallarna och går ut därifrån samt 
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att de aktörer som ansvarar för djurhållningsplatserna ska se till att det finns 
en desinficeringsbassäng för desinficering av skodon och en möjlighet att 
tvätta och desinficera händerna, samt 

3) att regionförvaltningsverket ska sörja för att skyldigheterna i fråga om 
desinficering av fordon iakttas vid zongränserna och att nödvändiga 
tilläggsåtgärder i fråga om desinficering genomförs.  

 
20 § 

 
Förbud mot förflyttning av svin samt könsceller och embryon från svin 

 
Transport av svin inom skyddszonen ska förbjudas genom ett beslut enligt 34 § i lagen om 
djursjukdomar. Förbudet gäller dock inte nödvändig transport inom djurhållningsplatsen 
eller transitering på väg eller järnväg utan uppehåll eller lossning. 
 
Dessutom ska det förbjudas att från en sådan djurhållningsplats för svin som är belägen 
inom skyddszonen transportera sperma, embryon och äggceller från svin. 
 
När det gäller transporter för vilka dispens enligt 38 § i lagen om djursjukdomar ges, samt 
behandling och användning av djur och produkter vars transport skett med stöd av dispens 
och av produkter av sådana djur ska det bestämmas att kraven i 6 kap. i denna förordning 
ska iakttas. 
 

21 § 
 

Förbud mot förflyttning av andra djur 
 
Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska det förbjudas att ta in andra 
husdjur än svin till en djurhållningsplats för svin som är belägen inom en skyddszon eller 
föra bort sådana därifrån. Regionförvaltningsverket kan på ansökan ge dispens enligt 38 § 
i lagen om djursjukdomar från förbudet, om det inte medför risk för spridning av afrikansk 
svinpest. 
 
 
6 kap. Dispens som gäller skyddszoner samt krav på verksamhet som utövas med 

stöd av dispens 
 

22 § 
 

Transport av svin från en djurhållningsplats inom en skyddszon 
 
När det har gått minst 40 dygn sedan den preliminära desinfektionen och den behövliga 
bekämpningen av vektorer på den djurhållningsplats där afrikansk svinpest har 
konstaterats, kan regionförvaltningsverket med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar ge 
dispens från förbudet enligt 20 § 1 mom. när det gäller att transportera svin från en 
djurhållningsplats inom en skyddszon 

1) för slakt till ett slakteri som nämns i dispensbeslutet och som finns inom 
restriktionszonen eller av särskilda skäl till ett slakteri någon annanstans, 
2) för avlivning till en anläggning där de efter avlivningen behandlas på så sätt att 

det inte medför risk för spridning av afrikansk svinpest, eller  
 till andra djurhållningsplatser inom övervakningszonen. 
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Om djurhållningsplatsen har tillämpat ett särskilt effektivt provtagningsprogram med hjälp 
av vilket förekomsten av afrikansk svinpest har kunnat uteslutas, kan den tidsfrist som 
avses i 1 mom. förkortas till 30 dygn.  
 
 
Beviljande av dispens förutsätter 

1) att kommunalveterinären har utfört en klinisk undersökning av svinen på 
djurhållningsplatsen och i samband med detta mätt deras kroppstemperatur, 

2) att kommunalveterinären har kontrollerat märkningarna av svinen och 
förteckningarna över djuren, samt 

3) att man vid undersökningarna inte har funnit tecken på att afrikansk svinpest 
förekommer på djurhållningsplatsen eller brister i märkningarna av djuren eller 
förteckningarna över djuren. 

 
Dispens som avses i 1 mom. kan under de förutsättningar som anges i 3 mom. beviljas 
även i sådana fall att smitta har konstaterats på flera än en djurhållningsplats inom 
skyddszonen, under förutsättning att det har gått mer än 30 dygn från det att zonen 
inrättades och att det är nödvändigt att flytta svinen med tanke på svinens välbefinnande 
eller för att undvika andra problem med svinhållningen. 
 
 
Transporten kan påbörjas först när kommunalveterinären har förseglat transportfordonet 
eller det har förseglats under hans eller hennes övervakning.  
 

23 § 
 

Slakt av svin som transporteras med stöd av dispens samt behandling och märkning av 
kött 

 
Regionförvaltningsverket informerar den myndighet som övervakar slakteriet om 
beviljandet av sådan dispens för slakttransport som avses i 22 §, och myndigheten 
informerar regionförvaltningsverket när svinen har anlänt. Dessa svin ska hållas och 
slaktas avskilda från andra svin. Vid besiktning av svinen ante mortem och post mortem 
ska särskild uppmärksamhet fästas vid eventuella tecken på afrikansk svinpest. Från 
slaktade och avlivade svin ska ett tillräckligt antal prover tas med tanke på afrikansk 
svinpest.  
 
Kött från svin som med stöd av dispens enligt 22 § transporterats för slakt från en 
djurhållningsplats inom en skyddszon ska behandlas i enlighet med bilaga 1 eller förses 
med märkning enligt bilaga 2 och sändas i en förseglad behållare för behandling i enlighet 
med bilaga 1. Kött ska under den tid köttet transporteras, behandlas och lagras hållas 
avskilt från kött från områden utanför skyddszonen, tills det har behandlats. 
 

24 § 
 

Transport av svin från områden utanför skyddszoner till skyddszoner för slakt 
 
Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar kan, om Europeiska unionens lagstiftning 
tillåter det, ges dispens från förbudet enligt 20 § 1 mom. när det gäller att transportera svin 
från områden utanför en skyddszon till ett slakteri inom en skyddszon för omedelbar slakt.  
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7 kap. Åtgärder, förbud och begränsningar som gäller övervakningszoner 
 

25 § 
 

Förande av förteckning över djurhållningsplatser inom övervakningszoner 
 
Regionförvaltningsverket ska göra upp en förteckning över alla djurhållningsplatser för svin 
som är belägna inom en övervakningszon. Förteckningen ska hållas uppdaterad. 
 

26 § 
 

Åtgärder inom övervakningszoner för att förhindra spridning av smitta 
 
Inom övervakningszonen ska det genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar 
bestämmas 

1) att aktörer som är ansvariga för sådana djurhållningsplatser för svin som är 
belägna inom zonen ska övervaka hälsotillståndet hos svinen och underrätta 
kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket om alla svin som har dött 
eller insjuknat, samt 

2) att personer som besöker djurhållningsplatser för svin ska använda särskilda 
skyddskläder för djurhållningsplatsen i fråga, byta skodon i anslutning till in- 
och utgångarna till djurstallarna så att fotspåren från de skodon som används 
inne i djurstallarna och de som används utanför inte möts, tvätta och 
desinficera händerna när de kommer in i djurstallarna och går ut därifrån samt 
att aktörer som ansvarar för djurhållningsplatserna ska se till att det finns en 
desinficeringsbassäng för desinficering av skodon och en möjlighet att tvätta 
och desinficera händerna. 

 
27 § 

 
Förbud mot förflyttning av svin samt könsceller och embryon från svin 

 
Transport av svin inom övervakningszonen ska förbjudas genom ett beslut enligt 34 § i 
lagen om djursjukdomar. Förbudet gäller dock inte nödvändig transport inom 
djurhållningsplatsen eller transitering på väg eller järnväg utan uppehåll eller lossning eller 
transport av svin från områden utanför en övervakningszon till ett slakteri inom en 
övervakningszon för omedelbar slakt. 
 
Dessutom ska det förbjudas att från en sådan djurhållningsplats för svin som är belägen 
inom övervakningszonen transportera sperma, embryon och äggceller från svin. 
 

28 § 
 

Förbud mot förflyttning av andra djur 
 
Genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar ska det förbjudas att ta in andra 
husdjur till en djurhållningsplats för svin eller föra bort sådana därifrån inom sju dagar efter 
inrättandet av en zon. 
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8 kap. Dispens som gäller övervakningszoner samt krav på verksamhet som utövas 

med stöd av dispens 
 

29 § 
 

Dispens för transport av svin inom en övervakningszon 
 
Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar får dispens ges från förbudet enligt 27 § 1 
mom. när det gäller att transportera svin från områden utanför en övervakningszon till 
övervakningszonen. 
 
När det har gått minst 30 dygn sedan den preliminära desinfektionen och den behövliga 
bekämpningen av vektorer på den djurhållningsplats där afrikansk svinpest har 
konstaterats kan det, när förutsättningarna i 22 § 2 mom. i denna förordning är uppfyllda, 
med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar ges dispens från förbudet enligt 27 § 1 mom. 
när det gäller att transportera svin från en djurhållningsplats inom en övervakningszon 

1) för slakt till ett slakteri som nämns i dispensbeslutet och som finns inom 
skydds- eller övervakningszonen eller av särskilda skäl till ett slakteri någon 
annanstans, 

2) för avlivning till en anläggning där de efter avlivningen behandlas på så sätt att 
det inte medför risk för spridning av afrikansk svinpest, eller  

3) till andra djurhållningsplatser inom skydds- eller övervakningszonen.  
 
Om djurhållningsplatsen har tillämpat ett särskilt effektivt provtagningsprogram med hjälp 
av vilket förekomsten av afrikansk svinpest har kunnat uteslutas, kan den tidsfrist som 
avses i 1 mom. förkortas till 21 dygn. 
 
Dispens som avses i 1 mom. kan under de förutsättningar som anges i 2 mom. beviljas 
även i sådana fall att smitta har konstaterats på fler än en djurhållningsplats inom 
övervakningszonen, under förutsättning att det har gått mer än 30 dygn från det att zonen 
inrättades och att det är nödvändigt att flytta svinen med tanke på svinens välbefinnande 
eller för att undvika andra problem med svinhållningen. 
 
Transporten kan påbörjas först när kommunalveterinären har förseglat transportfordonet 
eller det har förseglats under hans eller hennes övervakning.  
 

30 § 
 

Slakt av svin som transporteras med stöd av dispens samt identifieringsmärkning, 
behandling och användning av kött 

 
I fråga om slakt av svin som med stöd av dispens enligt 29 § transporterats för slakt samt 
behandling och märkning av kött från sådana svin ska det bestämmas att det som i 23 § 
gäller slakt av svin som transporteras inom skyddszonen samt behandling och märkning 
av kött ska iakttas. 
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31 § 

 
Dispens från förbud mot förflyttning av andra husdjur 

 
Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar får dispens ges från ett förbud enligt 28 § när 
det gäller att transportera andra husdjur. 
 
 

9 kap. Afrikansk svinpest hos viltlevande vildsvin 
 

32 § 
 

Inrättande av en restriktionszon på grund av konstaterad afrikansk svinpest hos viltlevande 
vildsvin 

 
På det område som omgärdar den plats där afrikansk svinpest konstaterats hos 
viltlevande vildsvin ska med stöd av 33 § i lagen om djursjukdomar inrättas en 
restriktionszon. Med avvikelse från vad som bestäms i 4–8 kap. ska bestämmelserna i 
detta kapitel tillämpas på restriktionszonen. 
 

33 § 
 

Åtgärder inom restriktionszoner för att förhindra spridning av smitta 
 
Inom restriktionszonen ska Livsmedelssäkerhetsverket genom ett beslut enligt 34 § i lagen 
om djursjukdomar ålägga 

1) kommunalveterinären att inspektera de djurhållningsplatser för svin som är 
belägna inom zonen enligt regionförvaltningsverkets förteckning över 
djurhållningsplatser samt i samband med inspektionen kontrollera 
märkningarna av svinen och förteckningarna över djuren, 

2) regionförvaltningsverket att sörja för att alla vildsvin som skjutits eller 
påträffats döda inom zonen undersöks och att det tas prover av dem med 
tanke på afrikansk svinpest, 

3) regionförvaltningsverket att sörja för att bortskaffandet av kadavren av 
viltlevande vildsvin inte medför risk för spridning av afrikansk svinpest, 

4) aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser att hålla svinen i djurstallar 
eller i övrigt isolerade från viltlevande vildsvin, samt 

5) personer som besöker djurhållningsplatser för svin att använda särskilda 
skyddskläder för djurhållningsplatsen i fråga, byta skodon i anslutning till in- 
och utgångarna till djurstallarna så att fotspåren från de skodon som används 
inne i djurstallarna och de som används utanför inte möts, tvätta och 
desinficera sina händer när de kommer in i djurstallarna och går ut därifrån 
samt aktörer som ansvarar för djurhållningsplatserna att se till att det finns en 
desinficeringsbassäng för desinficering av skodon och en möjlighet att tvätta 
och desinficera händerna. 
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34 § 

 
Förbud mot förflyttning av svin samt könsceller, embryon och biprodukter från svin 

 
Livsmedelssäkerhetsverket ska genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar 
förbjuda förflyttning av svin till eller från en djurhållningsplats inom ett restriktionsområde. 
Regionförvaltningsverket kan med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar ge dispens från 
förbudet. 
 
Dessutom ska det förbjudas att svin samt deras könsceller och embryon som härstammar 
från djurhållningsplatser för svin inom en restriktionszon förflyttas till områden utanför 
landets gränser samt att obehandlade biprodukter från viltlevande vildsvin förs in till 
djurhållningsplatser inom zonen. 
 

35 § 
 

Planer för utrotning av afrikansk svinpest hos viltlevande vildsvin 
 
När afrikansk svinpest har säkerställts hos viltlevande vildsvin ska 
Livsmedelssäkerhetsverket göra upp en skriftlig plan inom 90 dagar i syfte att utrota 
sjukdomen. 
 
 

10 kap. Särskilda bestämmelser 
 

36 § 
 

Vaccinering mot afrikansk svinpest 
 
Det är förbjudet att använda vaccin mot afrikansk svinpest på djur. 
 
 

37 § 
 

Beredskapsplan 
 
Livsmedelssäkerhetsverket ska utarbeta en nationell beredskapsplan och 
regionförvaltningsverket en regional beredskapsplan med tanke på afrikansk svinpest i 
enlighet med artikel 21 i och bilaga VI till rådets direktiv 2002/60/EG om särskilda 
bestämmelser för bekämpning av afrikansk svinpest och om ändring av direktiv 
92/119/EEG beträffande Teschensjuka och afrikansk svinpest. 
Beredskapsplanerna ska hållas aktuella. 
 

38 § 
 

Diagnostiska förfaranden och provtagningsmetoder 
 
Tillsynsmyndigheten ska, när den utför de undersökningar och inspektioner som avses i 
denna förordning, iaktta det som bestäms om diagnostiska förfaranden och 
provtagningsmetoder i kommissionens beslut 2003/422/EG om godkännande av en 
diagnostikhandbok för afrikansk svinpest. 
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39 § 

 
Ikraftträdande 

 
Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014. 
 
Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
bekämpning av afrikansk svinpest (6/VLA/2003). 
 
 
Helsingfors   den 28 mars 2014 
 
 
 
   Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen 
 
 
 
    
    Konsultativ tjänsteman   Katri Levonen 
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Bilaga 1 
 
 
 
Effektiva metoder för behandling av kött i syfte att eliminera afrikansk svinpest 
 
Följande behandlingar anses effektiva i syfte att eliminera det virus som förorsakar 
afrikansk svinpest som eventuellt finns i kött: 
 

1) värmebehandling i en hermetiskt sluten behållare med ett F0-värde av 3,00 
eller mera; ett F0-värde av 3,00 innebär att den kallaste punkten i produkten 
har upphettats tillräckligt för att uppnå samma dödande effekt som 121 °C i tre 
minuter med momentan upphettning och avkylning, 

2) värmebehandling vid minst 80°C i hela det behandlade köttet, 
3) värmebehandling i en hermetiskt sluten behållare vid minst 60 °C i minst 4 

timmar så att kärntemperaturen under denna tid är minst 70 °C i 30 minuter, 
4) behandling av benfritt kött genom naturlig jäsning och mognadslagring i minst 

nio månader som ger följande egenskaper: ett aW-värde på högst 0,93 och ett 
pH-värde på högst 6,00, 

5) behandling av benfria skinkor och länder genom naturlig jäsning och 
mognadslagring i minst 190 dagar för skinka och 140 dagar för länder. 
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Bilaga 2 
 
 
 
Krav på kontrollmärket 
 
Kontrollmärket är en enda stämpel som utgörs av en 6,5 cm lång och 4,5 cm bred oval 
stämpel. Märket ska innehålla följande information med fullt läsliga tecken: 
- i övre delen medlemsstatens namn eller ISO-koden FI med versaler, 
- i mitten slakteriets godkännandenummer, 
- i nedre delen en av följande initialkombinationer: CE, EC, EF, EG, EK eller EY, 
- två räta linjer som korsar varandra mitt i stämpeln på ett sådant sätt att uppgifterna 
fortfarande är fullt läsliga. 
Bokstäverna ska vara minst 0,8 cm höga och siffrorna minst 1 cm höga. Stämpeln ska 
också innehålla uppgifter som identifierar den veterinär som utfört inspektionen.paragrafer 
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