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Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 och 15 §§ epizootiförordningen (1999:659), följande.
Skyddsområde
1 § Inom skyddsområde som avses i Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 1995:103) om bekämpning av epizootiska sjukdomar skall fjäderfä
hållas isolerade inomhus eller i avgränsat utomhusutrymme.
2 § Distriktsveterinären skall i den utsträckning Jordbruksverket bestämmer göra regelbundna besök på de anläggningar med fjäderfä som
finns inom skyddsområdet, kliniskt undersöka djuren och ta prover för
undersökning på laboratorium. Besöken skall journalföras.
3 § Inom skyddsområdet gäller tillträdesförbud till djurutrymme med
fjäderfä. Tillträdesförbudet gäller alla som inte har hand om den dagliga
skötseln av djuren med undantag för veterinär under tjänsteutövning och
personer som i bekämpningen har ett uppenbart behov av tillträde till utrymmet.
4 § Länsstyrelsen får efter ansökan medge undantag från tillträdesförbud
för åtgärd av väsentlig betydelse för djurhälsa, djurskyddet eller anläggningens drift och övriga verksamhet.
5 § Vid in- och utgångar på anläggningar med fjäderfä skall placeras
lämpliga skyddskläder, lämplig utrustning för personlig rengöring och
desinfektion samt kärl för smittrening av skodon.
6 § Transportör som i yrkesmässig verksamhet besöker anläggning med
fjäderfä skall bära skoskydd av engångstyp. Skoskydden skall lämnas kvar
på den besökta anläggningen.
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7 § Levande fjäderfä och kläckägg får inte transporteras inom skyddsområdet.
Länsstyrelsen får medge undantag från bestämmelsen i första stycket
för transport av
1. fjäderfä till slakteri som Jordbruksverket utsett och som ligger inom
eller utanför skyddsområdet,
2. daggamla kycklingar och unghöns till tom anläggning i sådant
övervakningsområde som avses i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS
1995:103) om bekämpning av epizootiska sjukdomar,
3. kläckägg till kläckeri som Jordbruksverket utsett och som ligger inom
eller utanför skyddsområdet. Äggen och deras förpackningar skall vara
desinfekterade före transporten.
Sådan transport som avses i andra stycket får bara utföras som en
direkt transport mellan berörda anläggningar. Fjäderfä och ägg får bara
flyttas från en besättning om denna undersökts kliniskt av distriktsveterinären i anslutning till förflyttningen och tecken på sjukdom därvid inte
kunnat påvisas.
8 § Slaktkroppar av fjäderfä samt konsumtionsägg direkt från anläggningar med fjäderfä får transporteras inom, ut ur eller in i skyddsområdet
endast efter tillstånd av länsstyrelsen. Ansökan om tillstånd skall innehålla
uppgift om transportens innehåll och mängd samt hela färdvägens
sträckning.
9 § Gödsel, strö och avfall från anläggning med fjäderfä får inte spridas
eller transporteras från anläggningen.
10 § Auktioner, marknader, utställningar, tävlingar eller liknande arrangemang med fjäderfä får inte arrangeras inom skyddsområdet.
Övervakningsområde
11 § Levande fjäderfä och kläckägg får bara transporteras inom övervakningsområdet efter tillstånd av länsstyrelsen. Ansökan om tillstånd skall
innehålla uppgifter om transportens innehåll och mängd samt hela färdvägens sträckning.
12 § Levande fjäderfä får bara transporteras ut ur övervakningsområdet
efter tillstånd av länsstyrelsen. Tillståndet får bara avse direkt transport till
ett slakteri som godkänts för ändamålet av Jordbruksverket.
13 § Kläckägg får bara transporteras ut ur övervakningsområdet efter
tillstånd av länsstyrelsen. Tillståndet får bara avse transport direkt till ett
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kläckeri som godkänts för ändamålet av Jordbruksverket. Äggen och deras
förpackningar skall vara desinfekterade före transporten.
14 § Med undantag från vad som anges i 12 och 13 §§ får transitering av
fjäderfä och kläckägg ske genom övervakningsområdet efter tillstånd av
länsstyrelsen. Ansökan om tillstånd skall innehålla uppgift om transportens innehåll och mängd samt hela färdvägens sträckning.
15 § Gödsel, strö och avfall från anläggning med fjäderfä får inte transporteras ut ur övervakningsområdet.
16 § Auktioner, marknader, utställningar, tävlingar eller liknande arrangemang med fjäderfä får inte arrangeras inom övervakningsområdet.
Anmälan av sjukdom
17 § Om fjäderfä insjuknar eller dör i onormal utsträckning på anläggning
belägen inom skydds- eller övervakningsområde skall djurhållaren
omgående anmäla detta till veterinär.
Distribution av fodermedel till anläggning med fjäderfä
18 § Länsstyrelsen får bestämma hur distribution av fodermedel till
anläggningar inom skydds- och övervakningsområde får ske. Passage
genom sådant område skall i möjligaste mån undvikas.
19 § Distribution av fodermedel till spärrförklarad och smittförklarad
anläggning får bara ske efter särskilt tillstånd av länsstyrelsen. Sådan
distribution skall ske sist under transporten.
20 § Fodertransportör som levererar fjäderfäfoder till anläggning inom
skydds- eller övervakningsområde skall förteckna alla transporter i löpande följd för varje dag. Anteckningarna skall på anmodan visas upp för
tillsynsmyndigheten.
21 § Transportör som fått kännedom om att epizootisk sjukdom misstänks
förekomma på en icke spärrförklarad anläggning som han har besökt, skall
omedelbart kontakta länsveterinären. I avvaktan på vidare instruktioner
skall transporten avbrytas.
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Smittrening
22 § Vid smittrening skall något av följande desinfektionsmedel användas
i nedan angivna koncentrationer:
Formalin 2 %
Perättiksyra 1 %
Virkon 2 %
Kloramin T 0,5 % (huddesinfektionsmedel)
Kloramin T 2 %
Hypoklorit (15 %) 0,15 %
Jodofor (t.ex. Iobac P. 6 %)
NaOH 2 %
Kalkmjölk 40 % 40 kg/m3 (gödsel)
Formalin 10 kg/m3 (gödsel)
Annat medel eller annan koncentration får användas efter särskilt
medgivande av Jordbruksverket.
Övrigt
23 § Inom skydds- och övervakningsområdena skall bestämmelserna i
3 kap. 2 - 30 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:103) om
bekämpning av epizootiska sjukdomar inte gälla.
24 § Inom skydds- och övervakningsområdena skall bestämmelserna i
8 kap. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:103) om bekämpning av epizootiska sjukdomar gälla bara för slakterianläggningar för
fjäderfäslakt.
25 § Jordbruksverket kan medge undantag från bestämmelserna i denna
författning.
------------------------Denna författning träder i kraft den 8 februari 2001.

INGBRITT IRHAMMAR

Eva Kvarnfors
(Smittskyddsenheten)
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