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Anvisning om desinfektion av transportfordon för djur och
varor i utrikestrafik
Anvisningen innehåller lagstiftade krav om förebyggande av spridning av
djursjukdomar vid rengöring och desinfektion av transportfordon för djur och varor då
fordonet återvänder till Finland från ett annat land.
Inledning
Avsikten är att förhindra att djursjukdomar sprids från andra länder med
transportfordon som används vid landsvägstransporter av djur till Finland.
Desinfektionskraven gäller transportfordon,
1) som transporterar djur eller varor till Finland från andra länder; och
2) som återvänder till Finland efter att ha transporterat djur eller varor från
Finland till andra länder.
Desinfektionskraven gäller ändå inte desinfektion av fordon som används till transport
av hästar eller renar då fordonet har transporterat finländska hästar eller renar till en
annan medlemsstat i EU och transporterar samma hästar eller renar tillbaka till
Finland.
Med djur avses levande nötkreatur, svin, får, getter, hästar, renar, fjäderfä och ägg av
fjäderfä.
Med varor avses produkter och föremål som har använts exempelvis vid djurens
skötsel eller utfodring eller som på något annat sätt har varit i direkt kontakt med
djuren, och som kan orsaka fara för spridning av djursjukdomar som ovan nämnda
djur är mottagliga för.
1. Transportfordon som kommer in från länder utanför EU
Den som ansvarar för transporten ska se till att transportfordonet tvättas och
desinfekteras omedelbart i landet i fråga efter varje lossning av djur eller varor.
Transportfordon som kommer in från tredjeländer ska tvättas och desinfekteras på
nytt innan nästa lastning. Om transportfordonet har använts för transport av
nötkreatur och svin ska det desinfekteras på nytt på en godkänd desinficeringsplats.
Den som är ansvarig för transporten ska föra förteckning över utförda desinfektioner.
Förteckningen ska sparas i minst tre år efter det datum då desinfektionen utfördes.
Av förteckningen ska följande framgå
1) desinficeringsplats
2) datum och klockslag för desinfektionen
3) använt desinfektionsmedel (handelsnamn och verksam substans)
4) lösningens styrka i procent
5) desinfektionsmedlets verkningstid
6) fordonets och släpkärrans registernummer
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7) försäkran om att desinfektionen utförts i enlighet med desinfektionsmedlets
bruksanvisningar
Även annan utrustning som kommer i kontakt med djuren, exempelvis skyddsstövlar,
bör desinfekteras samtidigt. Vid desinfektionen borde desinfektionsanvisningen som
utgivits av Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT rf iakttas.
1.1. Transportfordon för djur och foder som kommer in från Ryssland och som har
besökt djurgårdar
I Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2013/426/EU ställs tilläggskrav på
desinfektion av transportfordon för djur och foder. Mera information om beslutet och
en modell på desinfektionsintyg finns på Eviras webbsidor på finska på adressen
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti+ja+vienti/tuonti+eu+n+ulkopuolelta/tyhjien+e
u-n+ulkopuolelta+palaavien+elainkuljetusajoneuvojen+pesu+ja+desinfiointi/

2. Transportfordon som kommer in från länder inom EU
Den som ansvarar för transporten ska se till att transportfordonet tvättas och
desinfekteras omedelbart i landet i fråga efter varje lossning av djur eller varor.
Om transportfordonet har använts för transport av nötkreatur och svin ska
desinfektionen utföras på en godkänd desinficeringsplats.
Den som är ansvarig för transporten ska föra förteckning över utförda desinfektioner.
Förteckningen ska sparas i minst tre år efter det datum då desinfektionen utfördes.
Av förteckningen ska följande framgå
1) desinficeringsplats
2) datum och klockslag för desinfektionen
3) använt desinfektionsmedel (handelsnamn och verksam substans)
4) lösningens styrka i procent
5) desinfektionsmedlets verkningstid
6) fordonets och släpkärrans registernummer
7) försäkran över att desinfektionen utförts i enlighet med desinfektionsmedlets
bruksanvisningar
Fordon som endast har besökt länder inom Europeiska gemenskapen efter att de
tvättats och desinfekterats behöver inte desinfekteras på nytt i Finland.
Även annan utrustning som kommer i kontakt med djuren, som exempelvis
skyddsstövlar, bör desinfekteras samtidigt. Vid desinfektionen borde
desinfektionsanvisningen som utgivits av Föreningen för bekämpning av
djursjukdomar ETT rf iakttas.
3. Krav på och godkännande av desinficeringsplats
Fordon som använts för transport av nötkreatur och svin ska desinfekteras på en
godkänd desinficeringsplats. Godkännande av en desinficeringsplats sker på
ansökan, antingen till kommunalveterinären i den kommun där desinficeringsplatsen
är belägen, eller till slakteriets besiktningsveterinär då desinficeringsplatsen är
belägen vid ett slakteri. Godkännandet gäller i tre år efter godkännandedatum. Om
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förhållandena på en godkänd desinficeringsplats förändras så att platsen inte längre
uppfyller de krav som ställs på desinficeringsplatser, återkallar den behöriga
myndigheten godkännandet.
Förutsättningar för att en desinficeringsplats ska godkännas är
1) desinficeringsutrymmen som är lämpliga för ändamålet
2) tillgång till tryckreglerat varmt vatten
3) ändamålsenligt uppsamlingssystem för tvätt- och sköljvatten
4) tillräckliga lagerutrymmen för torrströ och gödsel.
Den som äger eller innehar en desinficeringsplats skall omedelbart underrätta den
behöriga myndigheten om de förhållanden som utgjort grund för godkännandet
förändras.
Om det inte finns nödvändiga lagerutrymmen för torrströ och gödsel på
desinficeringsplatsen kan kommunalveterinären vid behov godkänna
desinficeringsplatsen endast för omdesinfektion av transportmedel som använts till
transport av nötkreatur och svin som kommer in från tredjeländer. Då får inga andra
transportmedel för djur desinfekteras på desinficeringsplatsen än sådana som redan
har tvättats och desinfekterats en gång någon annanstans.
Länsveterinären vid regionförvaltningsverket eller den lokala kommunalveterinären
ger information om godkända desinficeringsplatser.
Livsmedelssäkerhetsverket Evira har tillsvidare tillställts beslut om godkännande av
följande desinficeringsplats:
Tmi Kuljetusliike Markku Pajuvesi
Teollisuustie 6
54500 Taavetti
markku.pajuvesi@co.inet.fi
tfn 040 517 8675

Lagstiftning
o Lag om djursjukdomar
55/1980
o Förordning om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter
1363/1994
o Jord- och skogsbruksministeriets förordning om desinficering av
transportfordon avsedda för landsvägstransport för att förhindra spridning av
djursjukdomar
3/VLA/2001
o Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav som ställs
på vissa varor importerade från stater utanför Europeiska unionen
273/2004
o Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter och
därav framställda produkter samt andra varor som medför fara för spridning
av djursjukdomar importerade från länder utanför Europeiska unionen
1122/2011
o Kommissionens genomförandebeslut om åtgärder för att förhindra spridning till
unionen av afrikanskt svinpestvirus från vissa tredjeländer eller delar av
territoriet i tredjeländer där förekomst av sjukdomen bekräftats och om
upphävande av beslut 2011/78/EU
2013/426/EU
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Myndighetens verksamhet ska stödja sig på lagstiftade befogenheter och
myndigheten ska noggrant efterfölja lagen i sin verksamhet. Myndighetens
anvisningar är till sin rättsliga natur inte bindande för andra myndigheter eller aktörer.
Frågor som gäller tillämpning av lagstiftningen avgörs i sista hand i domstol.
I denna anvisning ingår både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur
lagstiftningen ska tillämpas. Tolkningarna i anvisningen är Eviras syn på hur
lagstiftningen borde tillämpas, och de är skrivna med kursiv stil.

