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Omtryck

beslutade den 11 maj 2006
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 § epizootiförordningen
(1999:659), att 6 § verkets föreskrifter (SJVFS 2006:7) om förebyggande åtgärder
mot överföring av högpatogen aviär influensa orsakad av influensavirus A av subtyp
H5N1 från vilda fåglar till bruksfjäderfän eller andra fåglar som hålls i fångenskap
samt allmänna råd1, ska ha följande lydelse.
Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha följande lydelse från
och med den dag då denna författning träder i kraft.
FÖRESKRIFTER
Syfte
1 § Dessa föreskrifter syftar till att genom förebyggande åtgärder minska risken för
en överföring av aviär influensa från vilda fåglar till bruksfjäderfän eller andra fåglar.
Definitioner
2 § I dessa föreskrifter avses med
andra fåglar: fåglar andra än bruksfjäderfän som hålls i fångenskap, dock ej fåglar
som hålls i privatbostäder,
anläggning: en produktionsplats eller en annan inrättning inklusive byggnad eller
område där bruksfjäderfän eller andra fåglar hålls i fångenskap,
djurhållare: den som äger eller på annat sätt är ansvarig för djuren på
anläggningen,
djurpark: alla permanenta anläggningar där levande djur som tillhör vilda arter
hålls för att förevisas för allmänheten under minst sju dagar per år,
bruksfjäderfän: höns (gallus gallus) och kalkoner som föds upp eller hålls i
fångenskap i kommersiellt syfte för produktion av kött eller ägg för konsumtion samt
avel för sådan produktion,
kommersiellt syfte: verksamhet som omsätter pengar och bedrivs i avsikt att ge
intäkter,
sanerats: rengjorts och desinficerats på lämpligt sätt så att virus har oskadliggjorts,
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vilda fåglar: viltlevande fåglar av samtliga arter. (SJVFS 2006:13).
Begränsningar i djurhållningen
3 § Djurhållare ska se till att bruksfjäderfän som hålls på en anläggning inte kommer
i direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar. Med indirekt kontakt avses kontakt
med människor, produkter, material och liknande som varit i kontakt med vilda
fåglar och som inte sanerats.
4 § Djurhållare ska se till att
1. andra fåglar hålls åtskilda från bruksfjäderfän på anläggningen och
2. vilda fåglar som förts in på en anläggning hålls åtskilda från bruksfjäderfän eller
andra fåglar som hålls på anläggningen. (SJVFS 2006:21).
5 § Djurhållare ska se till att bruksfjäderfän inte hålls utomhus på anläggningen.
Detta gäller dock inte under förutsättning att dessa
1. utfodras och ges tillgång till vatten inomhus på anläggningen eller under ett
skydd utomhus som förhindrar att vilda fåglar kommer i kontakt med foder eller
vatten som är avsett för bruksfjäderfän, och
2. vistas under ett skydd utomhus som skyddar bruksfjäderfäna från direkt eller
indirekt kontakt med vilda fåglar.
6 § Djurhållare som håller andra fåglar på en anläggning ska utfodra och ge dessa
fåglar tillgång till vatten inomhus på anläggningen eller under ett skydd utomhus
som förhindrar att vilda fåglar kommer i kontakt med foder eller vatten som är avsett
för andra fåglar. (SJVFS 2006:38).
7 § Djurhållare ska se till att bruksfjäderfän inte ges vatten från vattenbehållare eller
konstgjorda dammar som vilda fåglar vistats vid såvida inte sådant vatten har
behandlats för att garantera att eventuella virus har inaktiverats. (SJVFS 2006:13).
Begränsningar i hanteringen av fåglar vid fågeljakt
8 § Fåglar av arterna Anseriformes (andfåglar) och Charadriiformes (vadare och
måsfåglar) får inte användas för att locka andra fåglar vid jakt. Sådana fåglar får
dock användas som lockfåglar för att attrahera vilda fåglar för provtagning inom
ramen för det övervakningsprogram som införts genom kommissionens beslut
2006/101/EG av den 6 februari 2006 om program för undersökningar avseende aviär
influensa hos fjäderfä och vilda fåglar som ska genomföras i medlemsstaterna under
20062. Sådan provtagning ska vara godkänd av Jordbruksverket. (SJVFS 2006:13).
Förbud mot utställningar, tävlingar och liknande arrangemang med fåglar
9 § Utställningar, tävlingar, marknader, uppvisningar, kulturella evenemang och
liknande arrangemang där fåglar sammanförs är förbjudna i landet. Förbudet gäller
samtliga fågelarter och oavsett plats för arrangemanget. Förbudet gäller dock inte
djurparker och cirkusar. Förbudet gäller inte heller arrangemang där fåglar som hålls
i privatbostäder sammanförs.
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Jordbruksverket kan efter en riskbedömning från smittskyddssynpunkt medge
undantag från förbudet i första stycket. En ansökan om undantag ska vara skriftlig
och ha kommit in till Jordbruksverket senast sju dagar före den planerade dagen för
arrangemanget. (SJVFS 2006:13).
Ersättning
10 § Ersättning enligt epizootilagen (1999:657) lämnas inte för åtgärder enligt dessa
föreskrifter.
Tillsyn
11 § Enligt epizootilagen (1999:657) utövar länsstyrelsen tillsyn inom länet över
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
Undantag
12 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter. Denna bestämmelse gäller dock inte 9 § första
stycket samt andra stycket första meningen samt 10 §.
ALLMÄNNA RÅD
Till 2 § epizootilagen (1999:657)
Dessa allmänna råd syftar till att tidigt upptäcka misstänkta fall av aviär influensa.
Exempel på när man kan ha anledning misstänka att aviär influensa har drabbat
fjäderfän eller andra fåglar på en anläggning är om
1. fåglarnas vatten- eller födointag minskar med mer än 20 %,
2. fåglarnas äggproduktion minskar med mer än 5 % under mer än två dagar,
3. dödligheten bland fåglarna under en vecka är högre än 3 %, eller om
4. eventuella kliniska tecken eller skador på döda djur tyder på aviär influensa.
------------------------Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna författning3 träder i kraft den 15 februari 2006. De allmänna råden
gäller fr.o.m. samma tidpunkt.
2. Kravet i 9 § andra stycket på att ansökningar ska ske senast sju dagar före den
planerade dagen för arrangemanget gäller inte ansökningar om undantag som
avser arrangemang som planeras att hållas före den 23 februari 2006.
-----------------------------
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Denna författning4 träder i kraft den 1 mars 2006. Det allmänna rådet gäller
fr.o.m. samma tidpunkt.
----------------------------Denna författning5 träder i kraft den 21 mars 2006.
----------------------------Denna författning6 träder i kraft den 11 maj 2006.

MATS PERSSON

Inger Nilsson
(Smittbekämpningsenheten)
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