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Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk
övervakning av aviära influensavirus hos fåglar som
hålls i fångenskap och vilda fåglar;
beslutade den 6 november 2002
Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 1 § förordningen
(1998:134) om provtagning på djur m.m., samt efter samråd med Statens
veterinärmedicinska anstalt, följande.
Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om provtagning avseende
aviära influensavirus hos fåglar som hålls i fångenskap och vilda fåglar
för att genomföra det program som Sverige har lämnat till Europeiska
gemenskapernas kommission enligt kommissionens beslut 2002/649/EG
av den 5 augusti 2002 om genomförande av undersökningar avseende
aviär influensa hos fjäderfä och vilda fåglar i medlemstaterna1 . I
epizootilagen (1999:657) och epizootiförordningen (1999:659) finns särskilda bestämmelser som gäller i de fall aviär influensa misstänks eller
påvisas.
Definitioner
2 § I dessa föreskrifter förstås med
Fåglar som hålls i fångenskap: fåglar som föds upp eller hålls i
fångenskap inomhus eller utomhus. I denna definition inkluderas även
fåglar som periodvis har viss frihet att röra sig fritt utanför stallbyggnader
eller i hägn.
Vilda fåglar: viltlevande fåglar av samtliga arter.
Provtagning
3 § Provtagning skall ske av sådana fåglar som hålls i fångenskap eller
vilda fåglar och i den omfattning som anges i bilagan till dessa föreskrifter.

1

EGT L 213, 9.8.2002, s. 38 (Celex 32002D0649).

SJVFS 2002:75
Saknr K 22
Utkom från trycket
den 7 november 2002

SJVFS 2002:75
Saknr K 22
4 § Provtagning enligt dessa föreskrifter skall utföras av en veterinär eller
en annan person som utses av Jordbruksverket enligt 2 § förordningen
(1998:134) om provtagning på djur m.m. Om den person som utses inte är
veterinär skall provtagning ske under en veterinärs överinseende.
5 § Prov enligt dessa föreskrifter skall, av den person som avses i 4 §, tas
ut och sändas in till Statens veterinärmedicinska anstalt för analys enligt
särskilda anvisningar av denna myndighet.
Bestämmelse om undantag
6 § Om särskilda skäl föreligger kan Jordbruksverket medge undantag
från bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning träder i kraft den dag då författningen enligt uppgift
på den utkom från trycket i verkets författningssamling.

MATS PERSSON

Pia Gustafsson
(Smittskyddsenheten)
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Bilaga
Värphöns
60 flockar skall provtas på slakteri, 10 blodprov/flock.
Ekologiskt producerad slaktkyckling
2 flockar i olika besättningar skall provtas, 10 blodprov/flock.
Kalkon
60 flockar från 30 olika besättningar skall provtas på slakteri, 10 blodprov/flock.
Gås
50 flockar från olika besättningar skall provtas på slakteri, 10 prov/flock.
Anka
30 flockar från cirka 20 besättningar skall provtas vid olika slakterier, 10
prov/flock, i flockar med färre än 10 djur provtas samtliga djur.
Vilda fåglar
200 fåglar skall provtas.
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