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Djurens hälsa och välfärd enhet

Kommersiell import av prydnadsfiskar från EU-länder, Norge,
Island, Liechtenstein och Schweiz till Finland
Denna anvisning gäller alla aktörer som importerar prydnadsfiskar som avses i denna
anvisning från EU-länder, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz till Finland till
djur- eller trädgårdsbutiker, kommersiella trädgårdsdammar eller akvarier eller andra
kommersiella utrymmen som inte har någon kontakt med naturliga vatten. Denna
anvisning gäller inte en privatperson som för med sig prydnadsfiskar avsedda som
sällskapsdjur eller som beställer sådana från andra EU-länder förutsatt att fiskarna
eller deras avkommor inte är avsedda att säljas eller förmedlas vidare och att fiskarna
inte hålls i kommersiella akvarier eller kommersiella trädgårdsdammar. Med import
avses förflyttningar av djur.
Evira har gett särskilda anvisningar om handel med odlad fisk och deras könsceller
mellan EU-länder, Norge och Schweiz. Dessa anvisningar ska alltid uppföljas även
då prydnadsfiskar importeras till utrymmen som står i direkt kontakt med naturliga
vatten. Anvisningarna samt närmare importkrav för dessa finns på Eviras webbplats.
1

Registrera dig som importör vid Evira
Varje aktör som importerar prydnadsfiskar i kommersiellt syfte måste registrera sig i
Eviras register över importörer och exportörer av djur. Det rekommenderas att
ansökan görs minst 10 vardagar före den första importen.
Registreringen är i kraft i tre år och den förnyas på ansökan. Aktören stryks från
registret tre år efter registreringens giltighetstid gått ut eller registreringen återtagits
av någon annan orsak.
Registreringen är avgiftsbelagd. Anmälan kan formuleras fritt eller uppgöras på en
blankett som finns att få på Eviras webbplats:
http://www.evira.fi/portal/se/djur/inforsel_och_utforsel/eu_medlemslander__norge_oc
h_schweitz/
För registren ansvarar vid Eviras enhet för djurens hälsa och välfärd byråsekreterare
Hannele Kohtala
tfn +358 (0)50 574 4619
hannele.kohtala@evira.fi,
Bestämmelser om saken ingår i 60 § i lagen om djursjukdomar 441/2013 och i 4 § i
JSM förordning 1024/2013.

2

Godkända importländer
Tropiska och kallvattenlevande prydnadsfiskar får importeras till Finland från alla EUländer, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz förutsatt att importvillkoren i
Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 uppfylls beträffande såväl
ursprungsland som ursprungsanläggning.
Epidemier av djursjukdomar kan dock orsaka snabbt skiftande restriktioner i
importländerna och i områdena. Uppdaterade skyddsbeslut om restriktioner finns på
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jord- och skogsbruksministeriets webbplats på adressen
http://www.mmm.fi/sv/index/lagstiftning/Veterinarlagstiftningen/skyddbeslut.html
Bestämmelser om saken ingår i kommissionens förordning nr 1251/2008.
3
3.1

Krav beträffande djurhälsa
Allmänna krav:
1. Fiskarna har inga kliniska symptom på smittsamma sjukdomar
2. Fiskarna är inte föremål för förflyttningsrestriktioner på grund av förhöjd och
oförklarlig dödlighet.
3. Fiskarna är inte avsedda att destrueras eller slaktas i syfte att utrota sjukdomar.
4. Fiskar och könsceller skall transporteras i sådana förhållanden som inte förändrar
deras hälsotillstånd.
5. Importpartiet är märkt så att fiskarnas ursprung kan spåras
6. Importerade prydnadsfiskar får inte sättas ut i fiskodlingsanläggningar eller andra
bassänger från vilka de kan ta sig ut i naturliga vatten. Det vatten där
prydnadsfiskar odlas får inte stå i direkt kontakt med naturliga vatten. Förflyttning
av prydnadsfiskar till utrymmen som står i direkt kontakt med naturliga vatten
kräver tillstånd av Evira (se 4.5.).
7. Importören har rätt att ställa ytterligare krav på det material som skall importeras
utöver det som myndigheterna kan förutsätta. Det lönar sig att till exempel på
förhand be anläggningen om en rapport över utförda kontroller samt undersökta
och konstaterade sjukdomar sedan några år tillbaka, vilket gör det möjligt att
bedöma om sjukdomsuppföljningen är tillförlitlig. Det är också tillrådligt att man
bekantar sig med anläggningens verksamhetssätt i största allmänhet.

3.2

Flyttningar av fiskarter som är mottagliga för sjukdomar som lagenligt måste
bekämpas i Finland bör anmälas via det datoriserade systemet TRACES.
Anmälningsskyldigheten gäller prydnadsfiskar av sådana arter* som är mottagliga för
VHS, IHN, ISA, KHV, IPN, SVC och G. salaris. Anmälan ska alltid göras då sådana
prydnadsfiskar förs in på finskt område som är fritt från dessa sjukdomar eller har ett
övervaknings- eller utrotningsprogram som siktar på fri status. Sådana områden med
fri status eller övervaknings- eller utrotningsprogram som siktar på fri status kan
kontrolleras från kommissionens beslut 2009/177/EG och 2010/221/EU.
Avsändarlandets behöriga myndighet sänder anmälan elektroniskt i TRACES
systemet till mottagarlandets myndigheter. En mall för anmälan om vattenlevande
prydnadsdjur avsedda för slutna anläggningar bifogas.

* Gädda (Esox lucius), kolja (Gadus aeglefinus), stillhavstors (Gadus macrocephalus), torsk (Gadus
morhua), stillhavslax (Oncorhynchus spp.), regnbåge (Oncorhynchus mykiss), lax (Salmo salar), öring
(Salmo trutta), bäckröding (Salvelinus fontinalis), röding (Salvelinus alpinus), kanada röding (Salvelinus
namaycush), harr (Thymallus thymallus), sik (Coregonus sp.), lake (Onos mustelus), sill (Clupea spp.),
skarpsill (Sprattus sprattus), piggvar (Scophthalmus maximus), japansk var (Paralichthys olivaceus), karp
och koikarp (Cyprinus carpio), marmorkarp (Aristichthys nobilis), guldfisk (Carassius auratus), ruda
(Carassius carassius), gräskarp (Ctenopharyngodon idellus), silverkarp (Hypophthalmichthys molitrix), mal
(Silurus glanis), sutare (Tinca tinca) och id (Leuciscus idus).
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Aktörer som importerar sådana prydnadsfiskar ska för denna anmälans skull
registrera sig också i databasen TRACES. Anvisningar för registreringen finns på
Eviras hemsida på adressen www.evira > Djur > Införsel och utförsel > TRACES >
registrering och problemsituationer. Om du läser denna guide i elektronisk form kan
du klicka in dig på sidan här. Efter att aktören har registrerat sig, skickar programmet
ett meddelande om registreringen till det lokala regionsförvaltningsverket, där
länsveterinären aktiverar aktörens TRACES -konto. Länsveterinären aktiverar kontot
först efter att ha fått bekräftelse på att aktören är registrerad som djurförmedlare i
Eviras register. Efter att kontot aktiverats skickar programmet aktören ett meddelande
om att kontot aktiverats. Därefter går det att mata in ett import-/exportparti i TRACES
-programmet. Djurens avsändare fyller i TRACES- systemet i del I av det intyg som
följer med försändelsen.

Bestämmelser om saken ingår i JSM förordning 343/2010 och kommissionens
förordning nr 1251/2008.
4
4.1

Annan relevant lagstiftning
Krav i lagen om djursjukdomar
En akvarieföretagare är med stöd av 14 § i lagen om djursjukdomar 441/2013 skyldig
att anmäla till en tjänsteveterinär, om han misstänker att fiskar dött av eller insjuknat i
en fisksjukdom som måste bekämpas (till exempel vårviremi hos karp, SVC, eller
herpesvirus hos koikarp, KHV), eller en ny allvarlig djursjukdom. Förflyttning av fiskar
från slutna anläggningar till utrymmen som står i direkt kontakt med naturliga vatten
kräver tillstånd utfärdat av Evira.

4.2

Villkor som gäller genetiskt modifierade prydnadsfiskar
Inom EU-området är det tillåtet att marknadsföra endast sådana genetiskt
modifierade prydnadsfiskar som har marknadsföringstillstånd enligt direktiv
2001/18/EG.
Inga tillståndsansökningar för genetiskt modifierade prydnadsfiskar har dock
tillsvidare gjorts i EU. Det innebär att import av alla sådana fiskar till Finland i
försäljningssyfte för närvarande är förbjuden. Genetiskt modifierade fiskar får
importeras till Finland endast för sluten användning i enlighet med gentekniklagen
(377/1995). Då måste fiskmottagaren ha gjort en anmälan/ansökan om sluten
användning enligt gentekniklagen. Typen av anmälan/ansökan bestäms utgående
från de aktuella fiskarnas egenskaper. Tillståndsmyndighet är gentekniknämnden.
Ytterligare information: http://www.geenitekniikanlautakunta.fi/fi

4.3

Transport av fiskar
Skyddet av levande fiskar under transporter i anslutning till kommersiell verksamhet
regleras i Europeiska gemenskapernas råd, förordning 1/2005, och i lagen om
transport av djur (1429/2006). Den som transporterar fisk i samband med
kommersiell verksamhet måste ha djurtransporttillstånd, som söks hos den
länsstyrelse på vars område sökandens hemort finns. Ytterligare information om
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djurtransport och krav i anslutning till den finns på adressen
http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd+och+djurhallning/djurskydd+vid+transport
er/
5

Importkontroll
Importören ska kontrollera djuren, deras identifikationer och importhandlingar
omedelbart efter importen på bestämmelseplatsen. Om kontrollören konstaterar att
importhandlingarna eller identifikationerna inte uppfyller importkraven eller att de är
bristfälliga, eller om djuren misstänks sprida en smittsam sjukdom, ska djuren
omedelbart isoleras på bestämmelseplatsen och kontrollören skall anmäla ärendet till
kommunveterinären.
Importören får inte överlåta djuren till en annan mottagare innan djuren och de
importhandlingar som åtföljer djuren har konstaterats uppfylla importkraven.
Tjänsteveterinären kan utföra stickprovskontroller och i samband med dem ta prover
på bestämmelseplatsen, under transporten eller på den djurhållningsplats dit djuren
har förts från bestämmelseplatsen. Tjänsteveterinären har rätt att kontrollera djuren
och importhandlingarna också under transporten.
Bestämmelser om saken ingår i 64 § i djursjukdomslagen och i 5 och 6 § i JSM:s
förordning 1024/2013.

6

Att föra förteckning och bevara uppgifter
Importören ska föra en förteckning över alla försändelser. Förteckningen och de
officiella hälsointygen ska bevaras i minst fem år och av förteckningen ska framgå
följande:
1. djurart, antalet djur och eventuella identifikationer,
2. antalet djur, embryon och könsceller,
3. uppgifter om djurens, embryonas och könscellernas avsändare och avsändande
djurhållningsplats, mottagare och bestämmelseplats,
4. importdatum,
5. de importhandlingar som åtföljt partiet samt
6. om mottagna djur, embryon eller könsceller överlåts vidare, de följande kända
mottagarna.
Bestämmelser om saken ingår i 65 § i djursjukdomslagen och i 8 § i JSM:s förordning
1024/2013.

Bilagor

Anvisning om hur hittar du lagstiftning
Anmälan om vattenlevande prydnadsdjur avsedda för slutna anläggningar
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Myndighetens verksamhet ska bygga på behörighet enligt lag och lagen ska följas
noggrant inom myndighetsarbetet. Myndigheternas anvisningar är till sin juridiska
karaktär inte bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som rör
tillämpandet av lagstiftningen avgörs i sista hand av domstol.
Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur
lagstiftningen tillämpas. Tolkningarna av tillämpningen av lagstiftningen är utmärkta
med kursiv stil. Tolkningarna i anvisningen är Eviras syn på hur lagstiftningen borde
tillämpas.

