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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 3 oktober 2001
Statens jordbruksverk föreskriver1 , med stöd av 4 § epizootiförordningen (1999:659), i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2001:19) om
särskilda försiktighetsåtgärder med anledning av utbrott av mul- och
klövsjuka i Europa2
dels att 6 a § skall upphöra att gälla,
dels att 1 a och 6 §§ 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 bestämme lser 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

Jfr kommissionens beslut 2001/223/EG av den 21 mars 2001 om vissa skyddsåtgärder
beträffande mul- och klövsjuka i Nederländerna (EGT L 82, 22.3.2001, s. 29, Celex
32001D0223), ändrat genom bl.a. kommissionens beslut 2001/426/EG (EGT L 151,
7.6.2001, s. 51, Celex 32001D0426), kommissionens beslut 2001/356/EG av den 4 maj 2001
om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket och om
upphävande av beslut 2001/172/EG (EGT L 125, 5.5.2001, s. 46, Celex 32001D0356),
senast ändrat genom kommissionens beslut 2001/430/EG (EGT L 153, 8.6.2001, s. 33,
Celex 32001D0430), och kommissionens beslut 2001/327/EG av den 24 april 2001 om
restriktioner när det gäller förflyttning av djurarter som är mottagliga för mul- och klövsjuka
och om upphävande av beslut 2001/263/EG (EGT L 115, 25.4.2001, s.12, Celex
32001D0327), senast ändrat genom kommissionenes beslut 2001/488/EG (EGT L 176,
29.6.2001, s.75, Celex 32001D0488).
2
Författningen omtryckt SJVFS 2001:21, SJVFS 2001:22, SJVFS 2001:32, SJVFS 2001:36,
SJVFS 2001:38, SJVFS 2001:43, SJVFS 2001:47, 2001:49, SJVFS 2001:56, SJVFS
2001:58, SJVFS 2001:61, SJVFS 2001:71 och SJVFS 2001:73.

SJVFS 2001:89
Saknr K 17
Utkom från trycket
den 10 oktober 2001
Omtryck

SJVFS 2001:89
Saknr K 17
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, och
godkänd uppsamlingsplats: varje plats inklusive anläggningar, uppsamlingsstationer och marknader som godkänts av Jordbruksverket, dock
inte handelsanläggningar, där får eller getter som kommer från olika besättningar samlas för att utgöra sändningar av djur avsedda för handel.
(SJVFS 2001:89).
Matavfall
2 § Svin och andra mottagliga djur får inte utfodras med matavfall.
(SJVFS 2001:36).
Införsel
3 § har upphävts genom (SJVFS 2001:43).
4 § har upphävts genom (SJVFS 2001:71).
5 § Införsel av hästdjur får ske från land där mul- och klövsjuka förekommer under förutsättning att djuren åtföljs av ett hälsointyg som visar
att gemenskapens krav för utförsel är uppfyllda 3 . (SJVFS 2001:71).
Transport av djur
6 § 4 Som villkor för transport av mottagliga djur vid handel inom gemenskapen gäller att
a. får och getter för avel och uppfödning skall ha vistats på en och
samma ursprungsanläggning under minst 30 dagar före inlastning eller på
ursprungsanläggningen sedan födseln om djuren är yngre än 30 dagar,
b. inga får och getter för avel och uppfödning får ha förts in till anläggningen under de senaste 21 dagarna av den period som avses i punkten a,
c. inga djur av de arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka som
importerats från tredje land får ha förts in till anläggningen under de 30
3

Jfr artikel 1 i kommissionens beslut 2001/415/EG (EGT L 149, 2.6.2001, s. 38, Celex
32001D0415).
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Senaste lydelse SJVFS 2001:73.
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dagar som föregår avsändningen från ursprungsanläggningen. Detta gäller
inte om de importerade djuren hållits fullständigt avskilda från alla andra
djur vid anläggningen,
d. får och getter får under inga omständigheter hållas på annan plats
än ursprungsanläggningen under mer än sex dagar före det att de anländer
till den godkända destinationsanläggningen. Om djur för avel transiteras
via en mellanstation skall den angivna tidsperioden förlängas med den
tidsperiod som djuren tillbringar vid mellanstationen,
e. i de fall då får och getter transiteras genom en godkänd uppsamlingsplats i ursprungsmedlemsstaten skall den period under vilken
uppsamlingen pågår utanför ursprungsanläggningen vara sådan att punkt
d kan iakttas. Djuren får endast transiteras genom en godkänd uppsamlingsplats i ursprungsmedlemsstaten,
f. får och getter för slakt får utöver vad som anges i punkt e transiteras
genom högst en godkänd uppsamlingsplats i en annan medlemsstat innan
de förs till destinationsmedlemsstaten, dock under förutsättning att bestämmelserna i punkten d iakttas,
g. djuren skall åtföljas av det djurhälsointyg som avses i 3 § Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:8) om utförsel av får och getter
till länder som ingår i EU och till Norge. Intyget skall dessutom innehålla
texten: ”Djur som uppfyller bestämmelserna i kommissionens beslut
2001/327/EG.”, och
h. vid utförsel av får och getter till länder inom Europeiska unionen
skall avsändningsortens behöriga länsstyrelse förhandsanmäla transporter
till den centrala veterinärmyndigheten i den mo ttagande medlemsstaten
och i den medlemsstat genom vilken djuren eventuellt transiteras. Anmälan skall skickas senast 24 timmar före avsändningen. Utförseln skall
anmälas till länsstyrelsen senast 2 arbetsdagar före avsändningen.
Vid handel inom gemenskapen med djur som är mottagliga för muloch klövsjuka som avsänds från ett område i en medlemsstat som har
omfattats av restriktioner i enlighet med artikel 9 i direktiv 85/511/EEG
under de tre månader som föregick utfärdandet av intyget om godkännande, får transport ske under förutsättning att tillstånd har getts av de behöriga myndigheterna på avsändningsorten och att anmälan har gjorts till de
centrala veterinärmyndigheterna i den mottagande medlemsstaten. Anmälan skall skickas senast 24 timmar före avsändningen. (SJVFS 2001:89).
6 a § har upphävts genom (SJVFS 2001:89).
Oskadliggörande av produkter av djur
7 § 5 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
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Senaste lydelse SJVFS 2001:61.
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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 med undantag för sådant kött som har producerats efter
den 7 juni 2001 i Nordirland och på Isle of Man.
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 under perioden den 20 februari 2001 till
och med den 25 juni 2001 i områden som omfattats av restriktioner på
grund av mul- och klövsjuka i Nederländerna.
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 2001:73).
Ersättning
8 § Ersättning lämnas inte för förebyggande åtgärder som vidtas enligt
bestämmelserna i 6 och 7 §§. (SJVFS 2001:36).
------------------------Denna författning6 träder i kraft den 2 mars 2001.
------------------------Denna författning7 träder i kraft den 8 mars 2001.
-----------------------Denna författning8 träder i kraft den 12 mars 2001.
-----------------------6
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Denna författning9 träder i kraft den 23 mars 2001.
------------------------Denna författning10 träder i kraft den 23 mars 2001.
------------------------Denna författning11 träder i kraft den 30 mars 2001.
-------------------------Denna författning12 träder i kraft den 30 mars 2001.
-------------------------Denna författning13 träder i kraft den 6 april 2001.
-------------------------Denna författning14 träder i kraft den 20 april 2001.
-------------------------Denna författning15 träder i kraft den 27 april 2001.
-------------------------Denna författning16 träder i kraft den 9 maj 2001.
-------------------------Denna författning17 träder i kraft den 17 maj 2001.
-------------------------9
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Denna författning18 träder i kraft den 31 maj 2001.
-------------------------Denna författning19 träder i kraft den 25 juni 2001.
-------------------------Denna författning20 träder i kraft den 2 juli 2001.
-------------------------Denna författning21 träder i kraft den 12 oktober 2001.

INGBRITT IRHAMMAR

Peter Fomin
(Smittskyddsenheten)
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