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beslutade den 30 september 2004
Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 § zoonosförordningen
(1999:660), följande.
Allmänna bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utökad provtagning avseende
Salmonella spp. i vissa värphönsflockar för att genomföra den studie som Europeiska
gemenskapernas kommission fastslagit i kommissionens beslut K(2004) 3512 slutlig
av den 22 september 2004 om en grundläggande studie om prevalensen av
Salmonella i värphönsflockar av Gallus gallus.
2 § Ytterligare bestämmelser om salmonellaprovtagning av värphöns finns i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:78) om obligatorisk salmonellakontroll av
fjäderfä för yrkesmässig produktion av konsumtionsägg och journalföring av sådan
fjäderfähållning.
Bestämmelser om bekämpande av salmonella finns i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2004:2) om bekämpande av salmonella hos djur.
Provtagning
3 § Provtagning ska ske av de värphönsflockar som anges av Statens
Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). I urvalet för provtagning ska SVA följa artikel
2.1, 2.2 och 2.4 i kommissionens beslut K(2204) 3512 slutlig samt de tekniska
specifikationer som presenterades vid mötet i Ständiga kommittén för
livsmedelskedjan och djurhälsa den 15 juli 20042.
4 § Provtagning enligt dessa föreskrifter ska utföras av en officiell veterinär som
utsetts av Jordbruksverket. Provtagningen ska utföras i enlighet med de tekniska
specifikationer som anges i 3 §.
Analys av uttagna prover
5 § Prov som uttagits enligt dessa föreskrifter ska av den officiella veterinären
sändas till SVA för analys.
1 Kommissionens beslut K(2004) 3512 slutlig av den 22 september 2004 om en grundläggande studie om prevalensen av
Salmonella i värphönsflockar av Gallus gallus.
2 SANCO/34/2004 Rev. 3 – Baseline study on the prevalence of Salmonella in laying flocks of Gallus gallus in the EU –
Technical specifications.

SJVFS 2004:78
Saknr K 113
6 § Påvisande av Salmonella spp. ska ske enligt den metod som rekommenderas av
Europeiska gemenskapens referenslaboratorium för salmonella. Serotypning ska ske
enligt Kaufmann-White-schemat.
Bestämmelse om undantag
7 § Om det finns särskilda skäl och under förutsättning att det inte strider mot någon
bindande EG-rättsakt kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna i
dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2004 och gäller till och med den 30
september 2005.
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