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Nr 95 

Begäran om utlåtande om ett utkast till jord- och skogs-

bruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för 

förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan 

vilda fåglar och fjäderfä 

ÅLR 2017/8428 

170 S4 

Jord- och skogsbruksministeriet har begärt ett utlåtande angående ett för-

slag till jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåt-

gärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda 

fåglar och fjäderfä. Förslaget är ett komplement till Kommissionens ge-

nomförandebeslut (EU) 2017/263 om riskreducerande åtgärder, skärpta 

åtgärder för biosäkerhet och system för tidig upptäckt vad gäller risken 

för överföring av högpatogen aviär influensavirus från vilda fåglar till 

fjäderfä. Utkastet föreskrivs i enlighet med jord- och skogsbruksministe-

riets beslut med stöd av 14 § 2 mom., 17 § 5 mom. och 44 § 2 mom. i la-

gen om djursjukdomar (441/2013). 

 

Aviär influensa är en smittsam virussjukdom hos fåglar, inklusive fjä-

derfä som kan få allvarliga konsekvenser för lönsamheten inom fjäderfä-

uppfödningen. Vilda fåglar, särskilt migrerande vilda vattenfåglar är na-

turliga värdar för aviära influensavirus. Förekomsten av aviära influensa-

virus hos vilda fåglar fortsätter att utgöra ett hot om direkt eller indirekt 

introduktion av dessa virus till anläggningar där fjäderfä eller andra fåglar 

i fångenskap hålls. 

 

Flyttfåglarna fortsätter att röra på sig mellan olika länder fortlöpande och 

därför är den aktuella epidemiologiska situationen mycket dynamisk och 

utvecklas hela tiden. Viruset kommer därför att utgöra ett hot mot fjä-

derfä och andra fåglar i fångenskap särskild under flyttfåglarnas säsong-

förflyttningar.  

 

Ålands landskapsregering välkomnar förslaget till jord- och skogsbruks-

ministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av 

överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä. Dock 

vill landskapsregeringen peka på följande: 

 



 2 (2) 

1. Landskapsregeringen önskar att definitionen av ”djurparker” i punkt 

ett, 6 § tydliggörs eftersom landskapet Åland har egen djurskyddslag-

stiftning, vilket gör att djurskyddslagen i riket inte tillämpas på Åland. 

 

2. Begreppen ”vilda fåglar” och ”vilda vattenfåglar” används omväxlande 

i förslaget under 1§, 5§ och 6§. Landskapsregeringen anser att även 

om ”vilda vattenfåglar” utgör det största hotet kan viruset också intro-

duceras till fjäderfä genom andra vilda fåglar. Därför föreslår land-

skapsregeringen att endast begreppet ”vilda fåglar” ska användas för 

att undvika missförstånd, allternativt begreppet ”vilda fåglar, särskilt 

vilda vattenfåglar”, som skulle ge en ännu mer rättvisande bild. 
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