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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2001:19) om särskilda försiktighetsåtgärder med anledning av utbrott av mul- och
klövsjuka i Europa;
beslutade den 23 mars 2001
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 §
epizootiförordningen (1999:659) att 4 och 6 §§ verkets föreskrifter (SJVFS
2001:19) om särskilda försiktighetsåtgärder med anledning av utbrott av
mul- och klövsjuka i Europa1 skall ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den
dag då denna författning träder i kraft.
Allmänt
1 § Dessa föreskrifter kompletterar bestämmelser som har meddelats i
tidigare beslutade föreskrifter och som är avsedda att hindra spridning av
smittsamma djursjukdomar. Om andra av Statens jordbruksverk meddelade
föreskrifter eller beslut som meddelats av Jordbruksverket eller av
länsstyrelsen innehåller bestämmelser eller villkor som avviker från vad som
sägs i dessa föreskrifter gäller bestämmelserna i den här författningen.
1 a § I dessa föreskrifter avses med
färskt kött: kött inklusive vakuumförpackat kött samt kött som har
förpackats i kontrollerad atmosfär och som inte har behandlats på annat
sätt än att det har kyl- och fryslagrats, samt
matavfall: hushållsavfall som utgörs av matrester med animaliska
beståndsdelar från kök, inbegripet stor- och restaurangkök.
(SJVFS 2001:23).
Matavfall
2 § Svin får inte utfodras med matavfall. (SJVFS 2001:23).
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Införsel
3 § Införsel av hö och halm avsett att användas som foder eller strö får
endast ske från länder där mul- och klövsjuka inte förekommer.
4 § 2 Införsel av hästar som under de senaste två veckorna har vistats i
länder med mul- och klövsjuka får inte ske.
En häst som endast har transiterats genom sådana länder som anges i
första stycket får föras in i landet under förutsättning dels att djuret inte
har lämnat transportutrymmet under transiteringen, dels att den som vill
föra in hästen kan styrka att så inte skett.
Bestyrkande enligt andra stycket skall ske på följande sätt:
1. Intyg som bekräftar att de öppningar i transportfordonet ur vilka djuret
kan tas in eller ut har varit plomberade under transiteringen skall visas
upp för tulltjänsteman eller officiell veterinär vid ankomsten till Sverige.
2. Intygen skall bekräfta att plomberingen utfördes av tulltjänsteman eller
officiell veterinär innan transporten passerade gränsen till ett land där
smitta förekommer och bröts, av motsvarande tjänstemän, tidigast när
transporten kom in i ett land där smitta inte förekommer.
3. Intygen skall vara utfärdade av de personer som utfört respektive
brutit plomberingen eller av annan officiell person som medverkat vid
respektive tillfälle. (SJVFS 2001:32).
Transport av djur
5 § Transport av nötkreatur, får, get och andra idisslare samt svin får inte
ske.
Länsstyrelsen får dock bevilja tillstånd för transport av djur direkt från
produktionsplatsen
1. till ett slakteri för omedelbar slakt, eller
2. till en annan produktionsplats.
Som villkor för att transport skall få ske gäller att
a. djuren inte får komma i kontakt med djur från andra
produktionsplatser under transporten,
b. transportfordonet har rengjorts och desinfekterats före varje ny
transport, vilket skall verifieras genom ett intyg som alltid skall åtfölja
transporten, samt
c. transport till andra medlemsländer inom Europeiska unionen får ske
tidigast 24 timmar efter det att anmälan har gjorts till en officiell veterinär
och denne har vidarebefordrat anmälan till den lokala och centrala
veterinärmyndigheten i destinationslandet. Transport av djur får dock inte
ske till Storbritannien och Nordirland. (SJVFS 2001:22).
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Oskadliggörande av produkter av djur
6 § 3 För att förebygga spridning av smitta skall sådant till landet infört
färskt kött av får och svin samt icke urbenat nötkött som avses i punkterna
1 - 4 oskadliggöras genom destruktion i enlighet med vad som anges i
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:34) om hantering av
djurkadaver och annat animaliskt avfall. Färskt kött av svin samt icke
urbenat nötkött får även oskadliggöras genom värmebehandling på sådant
sätt att en temperatur av minst 70 grader C uppnås i hela köttprodukten.
1. Kött som har producerats efter den 1 februari 2001 i Storbritannien
och Nordirland.
2. Kött som har producerats efter den 16 februari 2001 i områdena
Mayenne och Orne i Frankrike.
3. Kött som har producerats efter den 20 februari 2001 i
Nederländerna.
4. Kött som har producerats efter den 20 februari 2001 i grevskapet
Louth på Irland.
Vad som anges i första stycket gäller inte sådant kött som innehas
enbart för förbrukning i eget hushåll.
Kött från länder som anges i första stycket skall betraktas som
producerat inom de områden och efter de datum som sägs i samma stycke
om innehavaren inte på ett betryggande sätt genom intyg eller liknande
kan styrka motsatsen. (SJVFS 2001:32).
Ersättning
7 § Ersättning lämnas inte för förebyggande åtgärder som vidtas enligt
bestämmelserna i 5 och 6 §§. (SJVFS 2001:23).
------------------------Denna författning4 träder i kraft den 2 mars 2001.
------------------------Denna författning5 träder i kraft den 8 mars 2001.
------------------------Denna författning6 träder i kraft den 12 mars 2001.
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MATS PERSSON

Leif Denneberg
(Djuravdelningen)
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