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Anvisning om desinfektion av transportfordon för djur och
varor som trafikerar inom EU-området
I anvisningen har man samlat de krav på att rengöra och desinfektera transportfordon
för djur och varor som ingår i lagstiftningen, som syftar till att förhindra spridning av
djursjukdomar och som tillämpas när djur har transporterats med transportfordonen
mellan Finland och andra EU-länder (också Norge och Schweitz).
Inledning
Lagstiftarens avsikt är att hindra att djursjukdomar sprids från andra länder till Finland
och från Finland till andra EU-länder via transportfordon som används för
landsvägstransporter av djur och varor.
Kraven på desinfektion gäller transportfordon,
1) som transporterar djur eller varor till Finland från andra EU-länder, Norge eller
Schweitz;
2) som transporterar djur eller varor från Finland till andra EU-medlemsländer,
Norge eller Schweiz;
3) som återvänder till Finland efter att ha transporterat djur eller varor från
Finland till andra EU-medlemsländer, Norge eller Schweiz
Desinfektionskraven gäller ändå inte desinfektion av fordon som används till transport
av hästar eller renar då fordonet har transporterat finländska hästar eller renar och
transporterar samma hästar eller renar tillbaka till Finland.
Med djur menas levande nötkreatur, svin, får, getter, hästar, renar, fjäderfä och ägg
av fjäderfä.
Med varor menas produkter och föremål som är i kontakt med djur (t.ex. skyffel,
borste, vattenämbar) och som kan orsaka risk för spridning av djursjukdomar.
1. Desinfektion av transportfordon
Om ett djurtransportfordon har använts för transport av nötkreatur, får, getter, svin
eller fjäderfä ska desinficeringen göras på ett godkänt desinfektionsställe.
Fordon som har varit utanför Finlands gränser efter att ha tvättats och desinficerats,
ska desinficeras på nytt i Finland innan de används för en ny transport.
Den person som ansvarar för transporten ska föra en förteckning över utförda
desinfektioner. Förteckningen ska förvaras i minst tre år räknat från
desinfektionsdagen.
Av förteckningen ska framgå
1) desinfektionsplatsen
2) datum och klockslag för desinfektionen
3) medel som använts för desinfektionen (handelsnamn och verksam substans)
4) brukslösningens koncentration i procent
5) desinfektionsmedlets verkningstid
6) fordonets och släpkärrans registernummer
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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.
2. Krav på och godkännande av desinfektionsplats
Fordon som använts för transport av nötkreatur, får, getter, svin och fjäderfä ska
desinfekteras på en godkänd desinfektionsplats. Godkännande av en
desinficeringsplats sker på ansöka som lämnas till regionförvaltningsverket i det
område där desinfektionsplatsen är belägen. Om förhållandena på en godkänd
desinficeringsplats förändras så att platsen inte längre uppfyller de krav som ställs på
desinficeringsplatser, återkallar regionförvaltningsverket godkännandet.
Förutsättningar för att en desinfektionsplats ska godkännas är placerad, byggd,
utrustad och omskött och att behandlingen av avloppsvatten och avfall som uppstår i
dess verksamhet är ordnad så att tvätt och desinfektion av transportfordon kan
skötas effektivt och att djursjukdomar inte sprids utanför desinfektionsplatsen.
Kommunalveterinären övervakar desinfektionsplatserna och kan företa
inspektionsbesök i dem för att säkerställa att de uppfyller de föreskrivna
förutsättningarna för godkännande och att de villkor som ställs i beslutet om
godkännande iakttas. För desinfektionsplatser som befinner sig på slakteriområden
är den övervakande myndigheten Eviras besiktningsveterinär och inte
kommunalveterinären. Desinfektionsställets ägare eller innehavare ska omedelbart
underrätta den övervakande myndigheten om de förhållanden som rått vid
godkännandet av desinfektionsstället förändras.
De godkända desinfektionsställena för djurtransportfordon finns på Eviras hemsida
på adressen: https://www.evira.fi/globalassets/21112016-kuljetusautojen-hyvaksytytdesinfiointipaikat-taulukko.pdf
Lagstiftning



Lagen om djursjukdomar 441/2013 73 - 76 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om desinficering av
transportfordon avsedda för landsvägstransport för att förhindra spridning av
djursjukdomar 3/VLA/2001 1-4 §
 Rådets direktiv om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom
gemenskapen (91/68/EEG 8 c art)
 Rådets direktiv om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur
och svin inom gemenskapen (64/432/EEG 12 c art)

Myndighetens verksamhet bör grunda sig på lagstadgad behörighet, och lagen ska
noga iakttas i myndighetsverksamheten. Myndigheternas anvisningar är inte juridiskt
bindande för andra myndigheter eller aktörer. I sista hand avgörs frågor som gäller
lagstiftningens tillämpning av domstolen.
Den här anvisningen innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av
lagstiftningens tillämpning. De tolkningar som ingår i anvisningen är Eviras syn på hur
lagstiftningen bör tillämpas och de är utmärkta med kursiv stil.

