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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2001:19) om särskilda försiktig hetsåtgärder med anledning av utbrott av mul- och klövsjuka i Europa;
beslutade den 31 maj 2001
Statens jordbruksverk föreskriver1 , med stöd av 4 § epizootiförordningen (1999:659), 3 § förordningen (1994:1830) om införsel av levande
djur m.m. samt 2 § förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur,
att 6 och 7 §§ verkets föreskrifter (SJVFS 2001:19) om särskilda
försiktighetsåtgärder med anledning av utbrott av mul- och klövsjuka i
Europa 2 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,
matavfall: hushållsavfall som utgörs av matrester med animaliska
beståndsdelar från kök, inbegripet stor- och restaurangkök, samt
mottagliga djur: nötkreatur, får, get och andra idisslare samt svin,
elefant och kameldjur. (SJVFS 2001:36).
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Matavfall
2 § Svin och andra mottagliga djur får inte utfodras med matavfall.
(SJVFS 2001:36).
Införsel
3 § har upphävts genom (SJVFS 2001:43).
4 § Införsel av hö och halm avsett att användas som foder eller strö får
endast ske från länder där mul- och klövsjuka inte förekommer.
5 § Införsel av hästdjur får ske från land där mul- och klövsjuka
förekommer under förutsättning att djuren åtföljs av ett hälsointyg som
visar att de under de senaste 15 dagarna inte vistats i ett område som är
belagt med restriktioner avseende mul- och klövsjuka. (SJVFS 2001:56).
Transport av djur
6 § 3 Transport av mottagliga djur får inte ske med undantag för
1. transport till ett slakteri för omedelbar slakt,
2. transport av mottagliga djur andra än nötkreatur och svin till en
eller flera produktionsplatser inom länet eller till högst tio andra
produktionsplatser utanför länet,
3. transport av nötkreatur och svin direkt till en eller flera
produktionsplatser, samt
4. transport till sambete; om det rör sig om mottagliga djur andra än
nötkreatur och svin får sådan förflyttning endast ske efter
tillstånd från länsstyrelsen.
Före varje ny transport skall transportfordonet ha rengjorts och
desinfekterats, vilket skall verifieras genom ett intyg som alltid skall
åtfölja transporten.
Som ytterligare villkor för transport vid handel inom gemenskapen
gäller att
a. mottagliga djur andra än nötkreatur och svin endast får
transporteras efter tillstånd från länsstyrelsen på avsändningsorten och efter anmälan till den behöriga myndigheten på
destinationsorten,
b. mottagliga djur andra än nötkreatur och svin inte får komma i
kontakt med djur från andra produktionsplatser under transporten
om de kommer från län eller motsvarande förvaltningsområden
där restriktioner avseende mul- och klövsjuka har förekommit
under djurens vistelse där, såvida de inte skall avsändas för slakt,
och
c. transport till andra medlemsländer inom Europeiska unionen får
ske tidigast 24 timmar efter det att anmälan har gjorts till en offi3
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ciell veterinär och denne har vidarebefordrat anmälan till den
lokala och centrala veterinärmyndigheten i destinationslandet
samt, när det gäller mottagliga djur andra än nötkreatur och svin,
till den centrala veterinärmyndigheten i transitlandet.
(SJVFS 2001:61).
6 a § När länsstyrelsens tillstånd krävs vid förflyttning av mottagliga djur
andra än nötkreatur och svin enligt 6 § skall tillståndet förenas med något
av följande villkor:
1. Djur som är avsedda för handel inom gemenskapen skall ha
vistats på avsändaranläggningen under minst 30 dagar innan
tillstånd ges eller, om djuren är yngre än 30 dagar, sedan födseln
på ursprungsanläggningen. Inga mottagliga djur får ha införts till
anläggningen under denna period.
2. Djur som skall förflyttas inom Sverige skall ha vistats på
anläggningen under minst 20 dagar före tillståndet eller, om
djuren är yngre än 20 dagar, sedan födseln på ursprungsanläggningen. Inga mottagliga djur får ha införts till
anläggningen under denna period.
3. Djur skall förflyttas inom ett län.
4. Djur som skall avsändas för slakt och som dessutom är avsedda
för handel inom gemenskapen skall transporteras direkt utan att
passera via en godkänd uppsamlingscentral till ett slakteri för
omedelbar slakt.
(SJVFS 2001:58).
Oskadliggörande av produkter av djur
7 § 4 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 under perioden den 16 februari 2001 till
och med den 5 maj 2001 i områden som omfattats av restriktioner
på grund av mul- och klövsjuka i Frankrike.
3. Kött som har producerats efter den 20 februari 2001 i områden
som omfattas av restriktioner på grund av mul- och klövsjuka i
Nederländerna.
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4. Kött som producerats under perioden den 20 februari 2001 till och
med den 18 april 2001 i områden som omfattats av restriktioner på
grund av mul- och klövsjuka i republiken 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 2001:61).
Ersättning
8 § Ersättning lämnas inte för förebyggande åtgärder som vidtas enligt
bestämmelserna i 6 och 7 §§. (SJVFS 2001:36).
------------------------Denna författning5 träder i kraft den 2 mars 2001.
------------------------Denna författning6 träder i kraft den 8 mars 2001.
-----------------------Denna författning7 träder i kraft den 12 mars 2001.
-----------------------Denna författning8 träder i kraft den 23 mars 2001.
------------------------Denna författning9 träder i kraft den 23 mars 2001.
------------------------Denna författning10 träder i kraft den 30 mars 2001.
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Denna författning11 träder i kraft den 30 mars 2001.
-------------------------Denna författning12 träder i kraft den 6 april 2001.
-------------------------Denna författning13 träder i kraft den 20 april 2001.
-------------------------Denna författning14 träder i kraft den 27 april 2001.
-------------------------Denna författning15 träder i kraft den 9 maj 2001.
-------------------------Denna författning16 träder i kraft den 17 maj 2001.
-------------------------Denna författning17 träder i kraft den 31 maj 2001.

CARL-GUNNAR FRIDOLFSSON

Robert ter Horst
(Smittskyddsenheten)
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