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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

780/2014

om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur
som samlas in för inrikeshandel

Utfärdad i Helsingfors den 26 september 2014

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 51 § i lagen
om djursjukdomar (441/2013):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om godkän-
nande av en station för insamling av sådan
sperma från hästdjur som endast är avsedd
för inrikeshandel samt om de krav på insam-
ling, hantering och förvaring av sperma från
hästdjur som ska iakttas på denna station.

2 §

Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om krav som ställs på sta-
tioner för insamling av sperma som sänder
sperma från hästdjur till ett land utanför Fin-
lands gränser finns i jord- och skogsbruksmi-
nisteriets förordning om krav som ställs på
könsceller och embryon från hästdjur för att
bekämpa djursjukdomar (1034/2013).

3 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) hästdjur sådana hovdjur eller korsningar

av dessa som avses i artikel 2.2 c i kommis-
sionens förordning (EG) nr 504/2008 om til-
lämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och
90/427/EEG avseende metoder för identifie-
ring av hästdjur,

2) unikt livslångt nummer ett sådant iden-
tifikationsnummer för djur (UELN) som av-
ses i artikel 2.2 d i kommissionens förordning
(EG) nr 504/2008 om tillämpning av rådets
direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avse-
ende metoder för identifiering av hästdjur,

3) sperma obehandlad och behandlad sä-
desvätska från hästdjur,

4) hingststation en station för insamling
av sperma där hingstsperma samlas, hanteras
eller förvaras för inseminationsändamål,

5) stationsveterinär en av verksamhets-
utövaren utsedd veterinär som svarar för att
denna förordning iakttas på hingstationen.

4 §

Förutsättningar för godkännande av
en hingstation

Regionförvaltningsverket ska inspektera
hingststationen före godkännande. En förut-
sättning för godkännande är att hingststatio-
nen uppfyller kraven i punkt 1 i bilaga I.
Regionförvaltningsverket ska underrätta
kommunalveterinären och Livsmedelssäker-
hetsverket om godkännandet av en hingststa-
tion. I samband med godkännandet av en
hingststation ska regionförvaltningsverket
skriftligen bemyndiga stationsveterinären för
sin uppgift.

Bestämmelser om offentliggörande av en



förteckning över godkända hingststationer
finns i 96 § 3 mom. i lagen om djursjukdo-
mar (441/2013).

5 §

Verksamheten vid en hingststation

Verksamheten vid en hingststation ska
uppfylla kraven i punkt 2 i bilaga I.

Hingststationen ska stå under regelbunden
tillsyn av stationsveterinären i enlighet med
punkt 3 i bilaga I.

På hingststationen får endast sperma som
uppfyller kraven i punkt 4 i bilaga I samlas,
hanteras och förvaras.

Om stationsveterinären byts ut ska hingst-
stationen underrätta regionförvaltningsverket
om det minst fem vardagar innan den nya
stationsveterinären inleder sitt arbete.

6 §

Myndighetstillsyn över hingststationer

Kommunalveterinären ska inspektera
hingststationens utrymmen och verksamhet
minst en gång om året för att säkerställa att
hingststationen fortfarande uppfyller förut-
sättningarna för godkännande och att de krav
som föreskrivits för hingststationers verk-
samhet iakttas. Inspektionen ska utföras un-
der en tid då det finns verksamhet vid hingst-
stationen.

Kommunalveterinären ska utan dröjsmål
underrätta regionförvaltningsverket och Livs-
medelssäkerhetsverket om resultatet av in-
spektionerna.

7 §

Återkallande av godkännandet av
en hingststation

Bestämmelser om återkallande av godkän-
nandet av en hingststation finns i 112 § i
lagen om djursjukdomar. Regionförvaltnings-
verket ska underrätta kommunalveterinären
och Livsmedelssäkerhetsverket om att god-
kännandet av hingststationen har återkallats.
När Livsmedelssäkerhetsverket har underrät-
tats ska det återkalla den nationella godkän-
nandekoden som det gett hingststationen.

8 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 okto-
ber 2014.

9 §

Upphävande

Genom denna förordning upphävs jord-
och skogsbruksministeriets förordning om
krav på verksamheten vid hästseminstationer
(1079/2006).

Helsingfors den 26 september 2014

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman Miia Jakava-Viljanen
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Bilaga 1

KRAV SOM GÄLLER HINGSTSTATIONER

1. Förutsättningar för godkännande av en hingstation

Förutsättningarna för godkännande av en hingststation är följande:

1.1 På hingststationen ska det finnas åtminstone
1.1.1 djurstallar och utomhusfållor,
1.1.2 ett utrymme för hygiensk insamling av sperma; detta utrymme kan vara

utomhus om vädrets skadliga effekter på spermans kvalitet kan förhin-
dras,

1.1.3 ett separat rum för rengöring, desinficering eller sterilisering av instru-
ment och redskap,

1.1.4 ett separat rum för hantering av sperma, samt
1.1.5 ett rum för lagring av sperma, vilket inte nödvändigtvis behöver finnas i

anslutning till stationen.
1.2 Hingststationen ska konstrueras så att djurstallarna och utrymmen för insamling,

hantering och förvaring av sperma lätt kan rengöras och desinficeras.
1.3 En stationsveterinär som är en legitimerad veterinär i Finland ska ha utsetts för

spermalagret.
1.4 Hingststation ska stå under regelbunden tillsyn av stationsveterinären.
1.5 Den personal som arbetar på hingststationen ska ha teknisk kompetens och

tillräcklig utbildning för att sköta hingststationens verksamhet på ett tillbörligt
sätt.

2. Krav som gäller hingststationens verksamhet

2.1 Det är tillåtet att ha andra hästdjur på stationen utöver de hingstar som befinner
sig på stationen för insamling av sperma, förutsatt att dessa andra hästdjur enligt
stationsveterinärens bedömning inte orsakar en risk för smittspridning.

2.2 Inkommande och utgående hästdjur ska bokföras så att djurets unika livslånga
nummer (UELN) framgår av bokföringen.

2.3 På en godkänd hingststation får det endast hanteras och förvaras sperma som
producerats i enlighet med denna förordning samt sperma från ett hästdjur som
importerats i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälso-
krav i fråga om levande hästdjur samt embryon och könsceller av hästdjur som
förflyttas mellan Europeiska unionens medlemsländer (1033/2013) och jord- och
skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och
könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
(866/2008).

2.4 Det ska föras bok över alla de spermadoser som hanterats och använts på
hingststationen och som kommer in till hingststationen eller förs ut därifrån.

2.5 Insamling, hantering och lagring av sperma ska försiggå enbart i de utrymmen
som reserverats för dessa ändamål och under strikt hygieniska betingelser.

2.6 All utrustning, utom engångsutrustning, som under insamlingen och hanteringen
av sperma kommer i kontakt med donatordjuret eller dess sperma ska före
användningen desinficeras eller steriliseras enligt stationsveterinärens anvis-
ningar.
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2.7 Förvaringskärl och transportkärl, med undantag för nya engångsbehållare, ska
före varje påfyllning desinficeras eller steriliseras enligt stationsveterinärens
anvisningar.

2.8 Alla spermadoser ska märkas ut tydligt så att dagen för insamlingen av sperman,
hingstens namn, hingststationens godkännandenummer samt resultaten av en
undersökning om hingsten har virusarterit lätt kan upptäckas.

3. Stationsveterinärens uppgifter

Stationsveterinären ska

3.1 säkerställa att det på hingststationen endast samlas in sperma från hingstar som
uppfyller kraven i denna förordning,

3.2 regelbundet kontrollera hälsotillståndet av de hingstar och andra djur som befin-
ner sig på hingststationen och behandla sjukdomar (förebyggande och behand-
ling),

3.3 övervaka insamlingen, hanteringen och lagringen av sperma samt bokföringen
gällande sperma,

3.4 övervaka den allmänna hygienen på hingststation och ge anvisningar om detta,
3.5 utföra undersökningar som behövs för utredande av djurens sjukdomsläge, och
3.6 säkerställa att personalen på hingststationen endast utför sådana uppgifter som de

har tillräckligt kunnande och tillräcklig kompetens för.

4. Krav som gäller sperma som samlats på hingststationen

4.1 Sperman ska härröra från en hingst som
4.1.1 inte uppvisar några kliniska symptom på sjukdom den dag då hingsten

flyttas till stationen eller då sperman samlas in,
4.1.2 hållits på en djurhållningsplats 30 dagar före dagen för insamling av

sperma och det under denna tid på djurhållningsplatsen inte uppvisats
kliniska symptom på virusarterit eller smittsam livmoderinflammation
hos hästarna,

4.1.3 årligen innan avelsperioden inleds har med en ackrediterad metod kon-
staterats vara fri från bakterien Taylorella equigenitalis (Contagious
equine metritis, CEM), som orsakar smittsam livmoderinflammation hos
hästar, och som inte efter det negativa resultatet har använts för naturlig
betäckning innan den första insamlingen av sperma,

4.1.4 innan avelsperioden inleds har undersökts för virusarterit, och
4.1.5 inte har använts för naturlig betäckning under 30 dagar innan insam-

lingen av sperma inleds eller under insamlingsperioden.
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