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Enheten för djurens hälsa och välfärd

Anvisning för vaccination av duvor mot Newcastlesjuka

Vaccination av duvor mot Newcastlesjuka
Avsikten med den här anvisningen är att underlätta tolkningen av gällande lagstiftning beträffande
vad som särskilt stadgas om vaccination av duvor mot Newcastlesjuka. Med anvisningen
informeras även duvornas ägare, veterinärer samt arrangörer av utställningar och tävlingar för
hobbyfåglar om vilka åtgärder som krävs i praktiken.

1

Allmänt
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning 1118/2014 är det
obligatoriskt att vaccinera brev-, utställnings- och prydnadsduvor i de fall som
beskrivs närmare i denna anvisning.
Duvornas ägare eller innehavare är skyldig att se till att duvorna vaccineras på det
sätt som krävs. Vaccinationen utförs av en veterinär, men ägarens eller innehavarens
hjälp behövs för att fånga och hålla fast fåglarna. När man beställer tid för vaccination
ska man beakta att det kanske inte finns vaccin på lager och att veterinären först
måste beställa vaccinet. Vaccinationerna utförs på ägarens bekostnad.

2

Vilka vaccineras?
Duvor som hålls för tävlings- eller utställningsändamål ska vaccineras mot
Newcastlesjuka. Alla duvor som hålls på samma djurhållningsplats vaccineras.

3

Vaccinationsförbud
I Finland är det förbjudet att vaccinera fjäderfä mot Newcastlesjuka, eftersom Finland
genom Europeiska kommissionens beslut 94/963/EC officiellt har vaccinationsfri
status beträffande Newcastlesjuka.
Det är förbjudet att vaccinera andra fåglar än de duvor som avses i den här
anvisningen.

4

Identifieringsmärkning av fåglar och intyg över vaccination
Varje duva som vaccineras ska vara individuellt märkt vid vaccinationstillfället. En
sådan identifieringsmärkning kan vara en ring kring foten med duvans individuella
kod, eller ett mikrochip. Identifieringsmärkningen kan utföras i samband med
vaccinationen.
Veterinären ger duvornas ägare eller innehavare ett undertecknat intyg över
vaccinationen som specificerar alla vaccinerade duvor individuellt. På
vaccinationsintyget ska dessutom anges vaccinationsdatum samt vaccinationens
giltighetstid.
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Ägaren eller innehavaren ska se till att vaccinationsintyget medföljer duvorna till
utställningen eller tävlingen.
5

Duvor som förs till utställning och tävling
Duvor som förs till tävling eller utställning ska ha en beständig, individuell
identifieringsmärkning samt giltigt vaccinationsintyg. Evira rekommenderar att
tävlings- eller utställningsarrangören identifierar varje fågel och kontrollerar på
medföljande vaccinationsintyg att duvan har den vaccination som krävs och att
vaccinationen är giltig under evenemanget. Duvor som inte uppfyller de här kraven
ska förbjudas att delta i evenemanget.

6

Journalföring av vaccinationer och anmälning av utförda vaccinationer
Duvornas ägare/innehavare
Duvornas ägare eller innehavare ska meddela det egna regionförvaltningsverket då
duvorna har vaccinerats. Det är bäst att göra det genast efter vaccinationen.
Dessutom ska duvornas ägare eller innehavare föra in uppgifterna om vaccinationen i
djurhållningsplatsens förteckning över duvorna. Förteckningen ska bevaras i minst tre
kalenderår från utgången av det år då den senaste anteckningen om djuren fördes in
i förteckningen.
Duvornas ägare eller innehavare ska förvara de vaccinationsintyg som veterinären
utfärdat minst så länge som de är giltiga, åtminstone om duvorna förs till tävlingar
eller utställningar, samt se till att intyget medföljer duvorna till tävlingar eller
utställningar.
Veterinären
Veterinären ska i enlighet med 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om
förande och förvaring av journalhandlingar (421/2000) föra journal över de
vaccineringar mot Newcastlesjuka som han eller hon har utfört.
Regionförvaltningsverket
Regionförvaltningsverket sänder in en årsrapport över utförda vaccinationer av duvor
mot Newcastlesjuka i regionen före utgången av januari följande år till Enheten för
djurens hälsa och välfärd vid Evira.
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7

Lagstiftning
Lag om djursjukdomar (441/2013) 11 §, 93 §
JSM förordning (1118/2014) om vaccinering av brev-, utställnings- och
prydnadsduvor mot Newcastlesjuka
JSM förordning (25/14) om bekämpning av Newcastlesjuka 15 §
Lag om ett system för identifiering av djur (238/2010) 18 §, 21 §

Myndighetens verksamhet ska bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen ska
noggrant följas i myndighetens verksamhet. Myndighetens anvisningar är till sin rättsliga natur inte
bindande för andra myndigheter eller företagare. I sista hand avgörs frågor som gäller tillämpning
av lagstiftningen i domstol.
Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur lagstiftningen
ska tillämpas. Tolkningarna i anvisningen är Eviras syn på hur lagstiftningen borde tillämpas.

