1(3)

BESLUT

Dnr 6.2.20-2891/13

2013-03-26

Enheten för häst, fjäderfä och vilt
Veronica Colmander

Till den som det berör

Upprättande av kontrollområde för okänd smitta enligt
lag (2006:806) om provtagning på djur m.m
Bilaga I – Karta
Bilaga II – Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) rekommendationer för
begränsning av smitta.
BESLUT
Jordbruksverket beslutar att upprätta ett kontrollområde i Indalsälven för att
förebygga spridning av en för Sverige okänd smitta, agens x, samt för fortsatt
utredning av smittämnets spridning och påverkan på vilda och odlade bestånd.
Kontrollområdet omfattar Indalsälvens huvudfåra från Stadsforsens kraftverk
ned till älvens utrinningsområde. Kontrollområdets nedre gräns räknas som en
diagonal från Själaöhamn i sydväst (Lat N 62° 29′ 58″ Lon E 17° 24′ 36″) till
Söråkers badplats i nordost (Lat N 62° 30′ 36″ Lon E 17° 28′ 47″). Se bilaga I till
detta beslut.
Följande begränsningar gäller inom kontrollområdet:
1. Fisk och skaldjur (kräftor, musslor) får endast flyttas från området efter
provtagning enligt anvisningar från Statens veterinärmedicinska anstalt
(SVA). Se bilaga II.
2. Fisk och skaldjur (kräftor, musslor) får flyttas inom området om fisken
inte uppvisat något tecken på sjukdom.
3. Kontakt ska tas med SVA om fisk fångas eller hittas inom området
eller i angränsning till området som;
a. är död av skäl som inte är uppenbara.
b. har avvikande beteende
c. har avvikande utseende.
Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från vad som
anges i detta beslut.
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ÄRENDET
Ett för Sverige okänt smittämne konstaterades hos regnbåge vid en
odlingsanläggning i anslutning till Indalsälven (dnr 33-3884/12). Då
anläggningarna släpper vatten till Indalsälvens huvudfåra har prover tagits på
vilda bestånd i älven för att undersöka om smittan spridit sig. Fisk från
huvudfåran, nedströms odlingsanläggningarna, har visat liknande symtom och
främmande celler har påvisats i mag- och tarmsystem samt på gälar.
SKÄL FÖR BESLUTET
Av 3 och 6 §§ förordning (2006:815) om provtagning på djur framgår bl.a att
Jordbruksverket, för att förebygga eller bekämpa sjukdomar, i det enskilda fallet
får besluta om slakt eller annan avlivning av djur som är eller misstänks vara
smittade eller kan sprida smitta, undersökning av djur och produkter av djur i
kontrollsyfte, begränsningar eller andra villkor vad gäller hanteringen av djur
samt transporter av djur och varor.
Med anledning av fyndet av en för Sverige okänd smitta, agens x, anser
Jordbruksverket att det är befogat att införa ett kontrollområde som sträcker sig
från Stadsforsens kraftverk till Indalsälvens utrinningsområde. Stadsforsens
kraftverk utgör en naturlig gräns i huvudfåran uppströms den troliga smittkällan.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om du vill överklagan detta beslut ska du skriva till Förvaltningsrätten i
Jönköping. Skrivelsen ställs alltså till förvaltningsrätten, men den ska skickas
eller lämnas till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping. I överklagandet ska
du ange vilket beslut som du överklagar, hur du vill att beslutet ska ändras och
varför du anser att det bör ändras.
Överklagandet ska ha kommit in till Jordbruksverket inom tre veckor från den
dag då du fick del av beslutet. För offentlig part räknas dock tiden för
överklagande från beslutsdagen.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Av rådets direktiv 2006/88/EG om djurhälsokrav för djur och produkter från
vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos
vattenlevande djur framgår att lämpliga åtgärder ska vidtas för att bekämpa
utbrott av en ny sjukdom och hindra den sjukdomen från att spridas, om den nya
sjukdomen kan äventyra vattenbruksdjurs hälsosituation.
Statens jordbruksverks föreskrifter nås via Jordbruksverkets webbplats
www.jordbruksverket.se och kan även beställas från Jordbruksverkets
publikationsenhet tel. 036-15 51 75, fax 036-34 04 14.
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I detta ärende har avdelningschefen Ingrid Eilertz beslutat. Veronica Colmander
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Bengt Larsson,
Märta North och avdelningsjuristen Saramaria Johansson deltagit.

Ingrid Eilertz
Veronica Colmander

.

Kopia för kännedom till:
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Havs- och vattenmyndigheten
Statens veterinärmedicinska anstalt
Naturvårdverket
Sportfiskarnas riksförbund
Fiskhälsan FH AB
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