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Statens jordbruksverks föreskrifter (1995:103) om
bekämpning av epizootiska sjukdomar1 ;
Statens jordbruksverk har, med stöd av 5 och 14 §§ epizootiförordningen
2.
(1980:371), föreskrivit följande
1 kap.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Bestämmelserna i kapitel 1 - 7 gäller generellt medan bestämmelserna i kapitel
8 - 11, eller delar därav, gäller efter särskilt beslut av Statens jordbruksverk.
Definitioner
2 § I dessa föreskrifter avses med
anläggningar: samtliga anläggningar som hanterar djur och djurpro
dukter,
djuranläggning: anläggning där husdjur hålls eller andra djur hålls i
fångenskap. Slakteri innefattas inte i denna definition,
djurhållare: djurägare, dennes ställföreträdare eller annan person som är
ansvarig för djurhållningen,
fisk: levande fisk oavsett utvecklingsstadium (inkl. rom och mjölke) samt
avdödad, icke urtagen fisk från fiskodling eller fisk som tillförts fiskodling efter att
ha levt i vilt tillstånd,
fiskodling: anläggning för uppfödning av fisk under kontrollerade
förhållanden, exempelvis bassänger, dammar, kassar eller andra fullt avgränsade
inhägnader,
handel med fisk: försäljning, leverans, överlåtelse eller annan form av
utsläppande av fisk på marknaden inom Sverige,
1 Författningen senast ändrad SJVFS 1998:85.
2 Jfr rådets direktiv 80/217/EEG, EGT nr L 47, 21.8.1980, s. 11, 85/511/EEG, EGT
nr L 315, 26.11.1985, s. 11, 90/667/EEG, EGT nr L 363, 27.12.1990, s. 51,
91/67/EEG, EGT nr L 46, 19.12.1991, s. 1, 92/35/EEG, EGT nr L 157, 10.6.1992, s.
19, 92/40/EEG, EGT nr L 167, 22.6.1992, s. 1, 92/66/EEG, EGT nr L 260, 5.9.1992,
s. 1, 92/119/EEG, EGT nr L 62, 15.3.1992, s. 69, 93/53/EEG, EGT nr L 175,
19.7.1993, s. 23 och kommissio nens beslut 98/272/EG (EGT nr L 222, 24.4.1998, s.
59, Celex 398D0272).
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husbehovsslakt: slakt av enstaka djur som en uppfödare för sitt eget hushålls
behov själv utför eller låter utföra på den fastighet som han brukar och där djuret är
uppfött,
kläckeri: anläggning som med hjälp av maskinell ruvning och kläckning
producerardaggamla kycklingar,
kläckägg: befruktade ägg avsedda för kläckning,
konsumtionsägg: ägg avsedda att användas som livsmedel,
konverteringsanläggning: anläggning för bearbetning av sådant animaliskt
högriskavfall som kan misstänkas medföra allvarliga risker för människors eller
djurs hälsa,
köttproduktanläggning: fristående sanitetsslaktanläggning, stycknings- och
charkanläggning, kyl- och fryshus eller anläggning som omfattar flera av de nämnda
verksamheterna (integrerad anläggning),
misstänkt smittade djur: individer av mottagliga djurslag som visar kliniska
symtom eller postmortala förändringar av sådant slag att förekomst av smittämnet
ifråga med sannolikhet kan misstänkas, djur där epizootologisk utredning har visat
att de kan ha blivit direkt eller indirekt exponerade för smittämnet samt djur som
vid laboratorieundersökning visat reaktion tydande på möjlig närvaro av
smittämnet ifråga,
mottagliga djur: individer av alla djurslag som kan infekteras av det aktuella
smittämnet,
sanitetsslaktanläggning: fristående avdelning eller i slakteri särskilt
inrättad avdelning för slakt av djur som avlivats till följd av olycksfall, skada eller
sjukdom eller för slakt av djur som av hygieniska eller andra skäl skall slaktas
under särskilda former,
skyddsområde: område om minst tre kilometer runt smittförklarad fastighet
inom vilket smitta förekommer och där det råder förbud mot transporter av djur
eller varor till eller från eller inom området eller där andra begränsningar i
hanteringen av djur eller varor inom området gäller enligt dessa föreskrifter,
smittade djur: djur hos vilka förekomst av smittämnet har bekräftats vid
laboratorieundersökning samt djur som visar typiska symtom eller postmortala
förändringar och det är ställt utan tvivel att de utsatts för smitta,
ägghanteringsanläggning: anläggning för äggproduktion samt äggpackeri,
äggproduktanläggning och
kläckeri,
äggproduktanläggning: anläggning godkänd för produktion eller behandling
av äggprodukter, samt
övervakningsområde: område om minst tio kilometer runt smittförklarad
fastighet inom vilket smitta förekommer och där det råder förbud mot transporter
av djur eller varor till eller från eller inom området eller där andra begränsningar i
hanteringen av djur eller varor inom området gäller enligt dessa föreskrifter.
Allmänt
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3 § Grundläggande bestämmelser finns i epizootilagen (1980:369) och
epizootiförordningen (1980:371).
Av 4 § förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion framgår
veterinärs skyldighet att skyndsamt anmäla misstänkt förekomst av sådan
sjukdom som avses i epizootilagen (1980:369) eller annan djursjukdom som kan
överföras till människor samt att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att
förhindra att smitta sprids.
Bestämmelser om anmälningsrutiner finns i Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 1995:49) omanmälningspliktiga sjukdomar m.m.
4 § Av
epizootiförordningen
(1980:371)
framgår
Livsmedelsverkets,
Veterinärmedicinska anstaltens och länsstyrelsernas ansvar för att beredskapsplaner upprättas i samråd med Jordbruksverket. När någon av dessa
myndigheter genom anmälan från veterinär eller på annat sätt underrättas om
misstanke om epizootisk sjukdom, skall åtgärder enligt beredskapsplanerna snarast
vidtagas.
5 § Utöver bestämmelserna i dessa föreskrifter finns särskilda bekämpningsplaner,
som Jordbruksverket fastställt för enskilda
epizootiska sjuk
domar.
Länsstyrelse
6 § Utöver vad som stadgas i dessa föreskrifter skall länsstyrelsen i förberedande
syfte
1. utse ledamöter epizootigrupp
i
och personal vid
epizootikansli,
2. iordningställa lämpliga lokaler för personlig smittrening och förråd för
epizootiutrustning samt utse ändamålsenliga lokaler
epizootikansli
för
,
3. upprätta underlag för vaccination mot epizootiska sjukdomar i den
omfattning som Jordbruksverket anger,
4. ordna regelbundet återkommande utbildning för de veterinärer och andra
personalkategorier i länet som kan bli direkt berörda vid utbrott av epizootisk
sjukdom.
7 § I länsstyrelsens epizootigrupp skall förutom länsveterinären ingå
representanter för länsledningen och informationsfunktionen samt jurist och
länspolismästare. Vid behov kan annan sakkunskap inom eller utom länsstyrelsen
adjungeras.
8 § Länsveterinären skall i den utsträckning som Jordbruksverket bestämmer,
deltaga i verksamheten vid de regionala kontrollcentraler som verket kan komma att
upprätta dåepizootisk sjukdom misstänks eller konstateras.
Distriktsveterinär och annan praktiserande veterinär
Åtgärder vid misstanke om epizootisk sjukdom
3
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9 § Vid avresan till anläggning med djur som misstänks vara smittade av
epizootisk sjukdom skall veterinären ta med utrustning för allmän klinisk
undersökning samt skyddskläder, desinfektionsmedel och utrustning för personlig
smittrening.
Kläder, utrustning och instrument skall packas i tättslutande emballage som är
lätt att smittrena.
10 § Fordon skall lämnas utanför det område som kan komma att avstängas och
byte till skyddskläder skall ske utanför området.
11 § Innan veterinär, efter klinisk undersökning av misstänkt smittat djur, beslutar
om avlivning av djuret, skall veterinären om möjligt
samrådamed Jordbruksverket.
12 § Skriftligt beslut om spärrförklaring3 skall mot kvitto överlämnas till
djurhållaren så snart det kan ske. Intill dess gäller muntligt meddelad
spärrförklaring.
13 § Den veterinär som utfärdar spärrförklaring skall, när så är nödvändigt för att
förhindra smittspridning, se till att vägarna till den spärrförklarade anläggningen
provisoriskt stängs av och anslag om spärrförklaring sätts upp enligt
bestämmelserna i kapitel 2, 2 och 3 §§ samt att kärl för desinfektion av skodon vid
behov placeras vid avstängningsanordningar och vid ingångar till misstänkt
kontaminerat utrymme.
14 § Veterinären skall omgående skaffa uppgifter om eventuella kontaktanläggningar som tagit emot djur eller produkter från den spärrförklarade
anläggningen under den tid smitta kan ha funnits där samt spärrförklara dessa
anläggningar om det finns risk för att smittspridning kan ha skett dit.
Veterinären skall även skaffa uppgifter om eventuella kontaktanläggningar som
kan ha spridit smitta till den misstänkt smittade anläggningen och spärrförklara
även sådana anläggningar, om inte spärrförklaring eller smittförklaring redan
utfärdats för dem.
Muntligt meddelad spärrförklaring av kontaktanläggning gäller till dess att
skriftlig spärrförklaring kan överlämnas.
15 § Veterinären skall snarast till berörd länsveterinär lämna uppgift om
spärrförklaring av kontaktanläggningar.
Länsveterinären i berört län skall ansvara för att dessa anläggningar
spärrförklaras skriftligt.
16 § Veterinären skall utföra klinisk undersökning på sätt som länsveterinären
bestämmer och, om länsveterinären så bestämmer, ta prover för undersökning på
laboratorium.
3 Jordbruksverkets blankett Epi 1.
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Särskild skyldighet för distriktsveterinärer
17 § Distriktsveterinären skall, om länsveterinären så bestämmer, utföra
ytterligare provtagning, inventera anläggningens djurbestånd och notera djurens
placering samt, om det behövs,
rekognosera beträffande plats epizootigrav.
för
Desinfektion m.m.
18 § Veterinären skall före avresa från spärrförklarad anläggning utföra personlig
smittrening samt rengöra och desinfektera kläder och utrustning i tillräcklig
omfattning.
När så är nödvändigt för att förhindra smittspridning skall engångsutrustning
lämnas kvar för destruktion på anläggningen. Skyddskläder, veterinärutrustning
och provtagningsutrustning som inte är engångsmaterial skall läggas i tättslutande
emballage, vilket skall
desinfekteras utvän
digt före avresan.
19 § Veterinären skall, när så är nödvändigt för att förhindra smittspridning, resa
direkt från anläggningen till sin bostad eller annan lämplig plats och där utföra
personlig smittrening.
Fordon, kläder, utrustning och annat material som använts vid besöket på
anläggningen skall rengörasdesinfekteras
och
enligt bestämmelserna i kapitel 6.
20 § Rapport över förrättningen skall snarast muntligt meddelas länsveterinären
och skall dessutom lämnas skriftligen på Jordbruksverkets blankett Epi 3, vilken
omgående skall sändas till länsveterinären för vidare
befordran till Jordbruksverket.
Åtgärder då epizootisk sjukdom har konstaterats
21 § Distriktsveterinären skall utöver vad som stadgas i dessa föreskrifter
medverka i sjukdomsbekämpningen i den omfattning länsveterinären begär.

Hävande av spärrförklaring
22 § När distriktsveterinär hävt spärrförklaring enligt 6 § epizootilagen (1980:369)
skall han mot kvitto till djurhållaren överlämna skriftlig uppgift om att
4.
spärrförklaringen hävts
I samtliga fall där spärrförklaring inte längre gäller, skall distriktsveterinären se
till att avstängningsanordningar och anslag tas bort på berörda anläggningar. Dock
skall besiktningsveterinären ansvara för att så sker, då spärrförklaring hävts på
slakterianläggning.
Granskning av ersättningsanspråk

4 Jordbruksverkets blankett Epi 2.
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23 § Den veterinär som förordnats att övervaka avlivning och smittrening skall
granska ersättningsanspråk samt attestera räkningar m.m. som biläggs ansökan om
ersättning och därvid intyga att de åtgärder för vilka ersättning sökts, har beordrats
och utförts.
Veterinären skall sända ansökan till länsveterinären för yttrande och
vidarebefordran till Jordbruksverket.
Besiktningsveterinär
Åtgärder då epizootisk sjukdom har konstaterats på djuranläggning
24 § Då slakteri får begäran från länsstyrelsen eller Jordbruksverket att medverka
vid avlivning av djur på djuranläggning eller vid slakteri skall besiktningsveterinären
se till att slakteriet beräknar behov av personal för avlivning av djur på
djuranläggningen och behov av personal och transportfordon vid transport av djur
till slakteri.
25 § Besiktningsveterinären skall se till att personal som reser till anläggning med
smittade eller misstänkt smittade djur är försedd med nödvändig skyddsutrustning
och utrustning för desinfektion.
Besiktningsveterinären skall även instruera personalen om åtgärder för att
förhindra smittspridning samt vid personalens återkomst övervaka smittrening av
skyddsutrustning, slaktredskap, fordon och personal.
Åtgärder då epizootisk sjukdom misstänks eller konstateras på slakteri
26 § Då besiktningsveterinären har grundad anledning att misstänka förekomst av
epizootisk sjukdom eller då epizootisk sjukdom konstateras på djur som inkommit
till slakteri skall besiktningsveterinären mot kvitto överlämna skriftligt beslut om
spärrförklaring av hela eller del av slakte
riet5 till slakterichefen.
27 § När så är nödvändigt för att förhindra smittspridning, skall besiktningsveterinären se till att avstängningsanordningar och anslag sätts upp och
desinfektionsutrustning placeras ut enligt bestämmelserna i kapitel 2, 2 och 3 §§.
28 § Efter kontakt med Jordbruksverket och utan dröjsmål skall besiktningsveterinären se till att djur slaktas eller avlivas och destrueras i den omfattning
som verket bestämmer.
Kroppar och avfall från smittade, misstänkt smittade samt kontaminerade djur
skall destrueras och i övrigt hanteras enligt bestämmelserna i kapitel 5.
29 § Provtagning i samband med slakt eller avlivning skall ske efter beslut av
Jordbruksverket.

5 Jordbruksverkets blankett Epi 1.
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30 § Besiktningsveterinären skall omgående ta reda på varifrån smittade eller
misstänkt smittade djur kommer och vilken djurtransport somtats.
anli
Om slaktkroppar eller produkter inklusive organ, blod, gödsel och avfall från
smittade, misstänkt smittade eller misstänkt kontaminerade djur lämnat slakteriet
innan misstanke om epizootisk sjukdom uppstod, skall besiktningsveterinären
utan dröjsmål skaffa uppgifter om vartdana
så kroppar och produkter levererats.
31 § Anläggning som levererat smittade eller misstänkt smittade djur till slakteriet
samt anläggning som tagit emot kroppar eller produkter enligt 30 § skall snarast
spärrförklaras av besiktningsveterinären genom ligt
munt
meddelat beslut.
32 § Besiktningsveterinären skall snarast till berörd länsveterinär lämna uppgift
om varifrån smittade eller misstänkt smittade djur kommer, vilken djurtransport
som anlitats, vem som mottagit eventuellt utlevererade slaktkroppar och produkter
samt vilka spärrföreskrifter som meddelats.
Länsveterinären i berört län skall ansvara för att anläggningar enligt första
stycket spärrförklaras skriftligt samt att använda transportfordon rengörs och
desinfekteras om det är nödvändigt för att hindra smittsprid
ning.
33 § Rengöring och desinfektion av lokaler, utrustning och fordon skall ske enligt
bestämmelserna i kapitel 6 under besiktningsveterinärens
vakning.
över
När smittreningsarbetet är slutfört skall besiktningsveterinären rapportera
detta till länsveterinären på Jordbruksverkets blankett Epi 9. Läns-veterinären eller
den veterinär som Jordbruksverket särskilt förordnat för ändamålet skall på
blanketten bekräfta att slutinspektion genomförts och att arbetet är godkänt.
Blanketten skall därefter omgående sändas till Jordbruksverket genom
länsveterinärens för
sorg.
34 § Hävande av spärrförklaring enligt 6 § epizootilagen (1980:369) skall föregås
av kontakt med Jordbruksverket.
Besiktningsveterinären skall se till att avstängningsanordningar och anslag tas
bort på slakterianläggning där spärrförklaring hävts.
2 KAP.

SÄRSKILDA ÅTGÄRDER

Spärrförklaring
Allmänt
1 § För anläggning som spärrförklarats på grund av misstanke om epizootisk
sjukdom gäller bestämmelserna i 2 - 9 §§. När epizootisk sjukdom har konstaterats
gäller dessutom bestämmelserna i-10
13 §§.
Avstängning och anslag
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2 § När spärrförklaring utfärdats på grund av misstanke om epizootisk sjukdom
skall, om så är nödvändigt för att förhindra smittspridning, tillfartsvägarna till
misstänkt smittad fastighet eller del av fastighet provisoriskt spärras av och
utrustning för desinfektion placeras vid avspärr
ningarna.
3 § Vid samtliga ingångar till djurutrymmen skall desinfektionsutrustning placeras
och epizootianslag 2 enligt bilaga 1 sättas upp. Då slakteri spärrförklarats skall i
ställetepizootianslag 5 enligt bilaga 1 sättas upp.
Om det finns risk för smittspridning från djur som vistas utomhus eller från
använd betesmark skall epizootianslag 2 enligt bilaga 1 sättas upp på lämpliga
platser. Eventuella brister i stängsel skall lagas genom djurägarens försorg.
Spärrföreskrifter
4 § Veterinär som beslutar om spärrförklaring skall i den omfattning som är
nödvändig för att förhindra smittspridning, meddela spärrföreskrifter om
1. persontrafik och fordonstrafik till, från och inom spärrat område,
2. förflyttning och annan hantering av djur, djurkroppar, material och
produkter som kan sprida smitta,
3. åtgärder i djurutrymmen för att förhindra smittspridning,
4. hantering av gödsel, urin och avfall,
5. bekämpning av skadedjur och insekter,
6. personlig rengöring och desinfektion samt användande avkläder.
skydds
Om möjligt skall veterinären samråda med Jordbruksverket innan
spärrföreskrifter meddelas.
5 § Personer som har haft kontakt med djur som är smittade eller misstänkt
smittade av de epizootiska sjukdomar som anges i andra stycket, med kadaver eller
produkter från sådana djur eller med egendom där sådana djur vistats, får inte
under två dagar därefter ha direkt kontakt med djur som är mottagliga för
sjukdomen, besöka fastigheter där mottagliga djur finns eller ha direkt kontakt med
personer som har hand om mottag
liga djur.
Om inte Jordbruksverket för särskilt fall beslutar annat, gäller bestämmelserna
i första stycket vid misstänkt eller konstaterat fall av mul- och klövsjuka, swine
vesicular disease, vesikulär stomatit, klassisk svinpest, afrikansk svinpest,
svinlamhet, boskapspest, peste des petits ruminants, newcastle disease och aviär
influensa (hönspest).
Undantag från spärrföreskrifter
6 § Länsstyrelsen får i samråd med Jordbruksverket meddela undantag från och
tillägg till spärrföreskrifter. Länsveterinären skall informera den spärrförklarade
anläggningen, distriktsveterinären och den veterinär som beslutat om
spärrförklaringen om meddelade undantag och tillägg.
Journalföring och rapportering
8
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7 § Djurhållare på spärrförklarad djuranläggning skall föra anteckningar om djur
som föds, insjuknar, avlivas eller självdör inom anläggningen samt djur som skickas
till slakt. Anteckningarna skall hållas aktuella och skall hållas tillgängliga för
distriktsveterinären och länsveterinären.
Avlivning, destruktion m.m.
8 § Djur som dött eller avlivats på grund av skada eller sjukdom skall undersökas
av distriktsveterinären på sätt som länsveterinären bestämmer. Då djur självdött
på slakteri skall i stället besiktningsveterinären under
söka djuren.
Kroppar från självdöda djur och avlivade skadade eller sjuka djur skall efter
avslutad undersökning hanteras enligt bestämmelsernatel
i kapi
5.
9 § Då djur från spärrförklarad eller smittförklarad anläggning skall skickas till
slakteri, skall distriktsveterinären snarast anmäla detta till besiktningsveterinären
på berört slakteri.
Då personal från slakteri skall medverka vid avlivning av djur på spärrförklarad
eller smittförklarad anläggning, skall distriktsveterinären eller den veterinär som
särskilt förordnats av Jordbruksverket att övervaka avlivningen, lämna uppgifter
till slakteriet om djurslag och antal djur som skall avlivas samt tidpunkt då
personal och fordon skall infinna sig på djuranläggningen.
Smittförklaring
Allmänt
10 § Beslut om smittförklaring fattas av Jordbruksverket. Om Jordbruksverket så
bestämmer, beslutar länsstyrelsen om smittförklaring.
11 § Föreskrifter vid spärrförklaring fortsätter att gälla även sedan beslut om
smittförklaring meddelats.
Avstängning och anslag
12 § När en fastighet smittförklaras skall distriktsveterinären se till att
epizootianslag 2 enligt bilaga 1 sätts upp vid områdets tillfartsvägar om det inte
redan skett vid beslut om spärrförklaring.
Vid behov skall tillfartsvägarna stängas av med öppnings- och låsbara bommar
och anordningar för avlämnande av varor till området sättas upp. Kärl med
desinfektionsmedel skall placeras vid avstängningsanordningarna om det inte redan
skett vid spärrtillfället.
Djur
13 § Behandling av djur mot epizootisk sjukdom får inte ske om inte
Jordbruksverket i särskilt fall beslutar annat.
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3 KAP.

TILLTRÄDESFÖRBUD,
SKYDDSOMRÅDE
ÖVERVAKNINGSOMRÅDE

OCH

1 § Beslut om tillträdesförbud samt om inrättande av skyddsområde och
övervakningsområde fattas av Jordbruksverket, eller om Jordbruksverket så
bestämmer, av länsstyrelsen.
Tillträdesförbud
2 § Inom område där tillträdesförbud råder skall efter beslut av Jordbruksverket
epizootianslag 1 enligt bilaga 1 sättas upp på byggnader som omfattas av förbudet
samt på andra lämpliga, väl synliga ställen.
Länsstyrelsen ansvarar för att anslag sätts upp i tillräcklig omfattning.
3 § 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 uppenbart behov av tillträde tilllen.
loka
4 § Länsstyrelsen får på ansökan medge undantag från tillträdesförbud för åtgärd
av väsentlig betydelse för djurhälsan, djurskyddet eller anläggningens drift och
övriga verksamhet.
Skyddsområde
Allmänt
5 § Inom skyddsområde gäller tillträdesförbud. Dessutom gäller bestämmelserna i
6 - 24 §§.
6 § Vid gränsen till skyddsområde skall epizootianslag 3 enligt bilaga 1 sättas upp
på väl synliga platser vid de vägar som leder in i området.
Länsstyrelsen ansvarar för att anslag sätts upp i tillräcklig omfattning.
Identifiering m.m. av anläggningar
7 § Djur som är mottagliga för den aktuella sjukdomen skall förvaras inomhus i
sina djurutrymmen eller på annan lämplig plats där de kan hållas isolerade.
Samtliga anläggningar med mottagliga djur skall identifieras av distriktsveterinär.
8 § Distriktsveterinären skall i den utsträckning Jordbruksverket bestämmer, göra
regelbundna besök på de anläggningar som anges i 7 § andra stycket och i den
utsträckning det är möjligt kliniskt undersöka mottagliga djur. Besöken skall
journalföras.
Efter beslut av Jordbruksverket skall distriktsveterinären vid sådana besök ta
prover för undersökning på laboratorium.
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9 § Om mottagliga djur insjuknar eller dör på anläggning belägen inom området
skall djurhållaren omgående anmäla detta till distriktsveterinären och undersökning
ske i den omfattning Jordbruksverket beslutar.
10 § Vid samtliga in- och utgångar på anläggningar med mottagliga djur skall
placeras lämpliga skyddskläder, lämplig utrustning för personlig rengöring och
desinfektion samt kärl för smittrening av skodon. Distriktsveterinären skall se till
att så sker.
Förflyttning av djur och animaliska produkter
11 § Förbud mot transporter m.m. till, från och inom området skall alltid gälla
under minst den tid som framgår av de särskilda bekämpningsplaner, som
Jordbruksverket fastställt för enskilda
epizootiska sjukdomar.
12 § Djur som är mottagliga för den aktuella sjukdomen eller som kan sprida
smitta samt produkter från sådana djur får inte föras ut ur området eller flyttas
mellan anläggningar inom området om inte Jordbruksverket bestämmer annat.
I de fall Jordbruksverket bestämmer får länsstyrelsen utfärda tillstånd för
förflyttning av djur och produkter inom eller ut ur området.
13 § Djur som skall flyttas skall före flyttning märkas så att de är individuellt
identifierbara. Om särskilda skäl finns, kan Jordbruksverket medge undantag från
märkningskravet beträffande fjäderfä.
Produkter från mottagliga djur och djur som kan sprida smitta, skall märkas så
att ursprunget kan fastställas.
14 § Djur och produkter får bara flyttas från besättningen om denna undersökts
kliniskt av distriktsveterinären i anslutning till förflyttningen och tecken på
sjukdom därvid inte kunnat påvisas.
15 § Mottagliga djur och produkter från sådana djur får inte föras in i området med
undantag för slaktdjur som transporteras direkt till slakteri efter tillstånd av
Jordbruksverket.
16 § Transporter av mottagliga djur och produkter från sådana djur skall ske under
tillsyn av veterinär eller annan person som Jordbruksverket särskilt förordnat för
ändamålet och skall ske på sätt som verket bestäm
mer.
17 § Djurhållare skall på begäran kunna redovisa alla förflyttningar av mottagliga
djur och produkter med angivande av ursprung, transportväg och destination.
18 § Mottagliga djur skall om så är möjligt transporteras på större allmänna vägar
eller järnväg med undantag för förflyttning på egna vägar inom anläggningen.
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Jordbruksverket kan ge tillstånd till transport av djur genom området om
transporten går utan avbrott och utan att djuren lastas av.
19 § Gödsel, strö och avfall från anläggning med mottagliga djur får inte utan
tillstånd av Jordbruksverket transporteras från anläggningen. Gödsel från
anläggningen får inte spridas utan Jordbruksverkets tillstånd.
Fordon, redskap och utrustning
20 § Fordon, redskap och utrustning som har kommit i kontakt med djur eller
material som kan sprida smitta får inte föras från området och inte heller från
djuranläggning, slakteri, mejeri eller annan anläggning som är belägen inom området
och som hanterar produkter från mottagliga djur förrän rengöring och desinfektion
enligt bestämmelserna i kapitel 6 har skett.
Slakteri och slaktverksamhet
21 § Husbehovsslakt får bara ske efter tillstånd av Jordbruksverket. Övrig slakt
skall ske enligt bestämmelserna i kapitel 8.
22 § Om mottagliga djur insjuknar eller självdör på slakteri beläget inom området
skall undersökning och provtagning ske i den omfattning som Jordbruksverket
beslutar. Kroppar från sådana djur skall destrueras enligt bestämmelserna i kapitel
5.
Handel, utställningar m.m.
23 § Auktioner, marknader, utställningar, tävlingar och liknande arrangemang med
djur är inte tillåtet inom området och inte heller djurhandel, djurförmedling och
annan jämförlig verksamhet.
24 § Auktion med försäljning av lantbruksmaskiner, djurutrustning och liknande
får inte hållas utan särskilt tillstånd av Jordbruksverket.
Övervakningsområde
Allmänt
25 § Inom övervakningsområde gäller tillträdesförbud samt bestämmelserna i 7, 9,
11 - 13 och 17- 24 §§. I området gäller dessutom bestämmel
serna i 26- 30 §§.
26 § Vid gränsen till övervakningsområde skall epizootianslag 4 enligt bilaga 1
sättas upp på väl synliga platser vid de vägar som leder in
rådet.
i om
Länsstyrelsen ansvarar för att anslag sätts upp i tillräcklig omfattning.
Transport av djur och animaliska produkter m.m.
27 § Förflyttning av mottagliga djur på allmänna vägar inom området får bara ske
efter tillstånd av Jordbruksverket.
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28 § Förflyttning ut ur området av mottagliga djur eller djur som kan sprida smitta
får bara ske efter tillstånd av Jordbruksverket och om besättningen inspekteras och
de djur som skall flyttas undersöks kliniskt av distriktsveterinären i anslutning till
förflyttningen. Tecken på sjukdom får därvid inte förekomma.
29 § Animaliska produkter, gödsel och strö får inte föras ut ur området utan
tillstånd av Jordbruksverket.
30 § Efter särskilt beslut av Jordbruksverket får länsstyrelsen utfärda tillstånd för
förflyttning av djur och produkter enligt-27
29 §§.
Restriktioner i vattenområde där smittsam fisksjukdom konstaterats
Allmänt
31 § Vid utbrott av epizootisk fisksjukdom gäller bestämmelserna i
10 - 12 §§
för fiskodlingar belägna inom område vars omfattning Jord-bruksverket i det
enskilda fallet bestämmer. Dessutom gäller- 32
36 §§.
Identifiering m.m. av anläggningar
32 § Samtliga fiskodlingsanläggningar belägna inom området skall identifieras av
person som Jordbruksverket särskilt förordnat för ändamålet. På dessa
anläggningar skall regelbundna hälsokontroller och eventuella provtagningar göras i
den omfattning som Jordbruksverket beslutar.
Slakt
33 § Slakt av fisk från fiskodling får inte ske utan länsstyrelsens tillstånd.
34 § Förorenat vatten från avdödningen (blodvatten) skall tas omhand och
infiltreras på det sätt som kommunen bestämmer. Ägaren till eller den som är
ansvarig för verksamheten vid fiskodling är skyldig att begära besked från
kommunen om hur blodvattnet skall hanteras.
Slakt- och rensavfall skall tas omhand och destrueras på det sätt som
länsveterinären bestämmer.
35 § Jordbruksverket kan besluta om ytterligare restriktioner vid slakt av fisk från
fiskodling belägen inom området.
Handel
36 § Handel med fisk får inte ske i området.
4 KAP.

VACCINATION
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1 § Djur får inte vaccineras mot epizootisk sjukdom eller behandlas med
immunserum mot sådan sjukdom om inte Jordbruksverket i särskilt fall beslutar
annat.
Vaccination får bara ske inom område (vaccinationsområde) vars omfattning
angivits av Jordbruksverket och på de villkor som verkettar.
beslu
Vaccination av djur mot
rabies regleras särskilt.
2 § Vaccination skall utföras av veterinär eller person som Jordbruksverket
särskilt godkänt för ändamålet. Rapport över utförda vaccinationer skall skrivas på
Jordbruksverkets blankett
Epi 4.
3 § Djur som vaccineras skall om möjligt vara märkta så att de kan identifieras
individuellt.
4 § Vaccinerade djur får inte föras ut ur vaccinationsområdet utan tillstånd av
Jordbruksverket. Innan sådant tillstånd utfärdas skall distriktsveterinären, om
Jordbruksverket så beslutar, undersöka samtliga mottagliga djur på den anläggning
som djuret skall utföras från för att bekräfta att inget av dem visar tecken på den
aktuella sjukdomen.
5 KAP.

AVLIVNING OCH DESTRUKTION

Värdering
1 § Vid värdering för bestämmande av ersättning enligt 10 § första stycket punkt 2
epizootilagen (1980:369) skall värderingsmännen kalla djurägaren till
värderingsförrättning. Om denne inte kan nås av kallelsen eller är förhindrad att
närvara får förrättningen äga rum ändå.
Över varje värdering skall upprättas ett värderingsinstrument på Jordbrukets
blankettEpi 5.
Avlivning
Avlivning av smittade och misstänkt smittade djur
Allmänt
2 § Beslut om avlivning fattas av Jordbruksverket.
3 § Länsstyrelsen ansvarar för att beslutade avlivnings- och destruktionsåtgärder
blir genomförda.
Avlivning skall utföras av slaktare, veterinär eller annan personal som särskilt
godkänts för ändamålet av Jordbruksverket och skall ske på sätt som verket
bestämmer.
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4 § Avlivning och destruktion av djur skall inledas så snart värderingsbesiktning
har genomförts, nödvändig personal finns på plats och omhändertagande för
destruktion av avlivade djur har ordnats.
5 § Om värderingsbesiktning har blivit försenad skall avlivning och destruktion
genomföras ändå. Distriktsveterinären skall i sådant fall förteckna de djur som förs
från djurutrymmet samt anteckna uppgifter som är av betydelse för värderingen.
Personal
6 § Personal som medverkar vid avlivning, transport eller destruktion av djur skall
följa bestämmelserna om skyddskläder, rengöring ochfektion
desin i kapitel 6.
Epizootislakt
7 § Epizootislakt får ske efter beslut av Jordbruksverket. Slakten skall utföras på
slakteri som är ställt under offentlig kontroll och skall ske på sätt som
Jordbruksverket bestämmer.
Rapportering
8 § Ansvarig besiktningsveterinär och, vid epizootislakt av fisk, den person som
förordnats av Jordbruksverket att övervaka epizootislakt av fisk, skall till
länsveterinären sända rapport över utförd slakt samt rapport över inspektion av
rengöring och desinfektion av slakteriet. Rapporterna skall skrivas på
Jordbruksverkets blanketter
Epi 7 respektiveEpi 9.
Destruktion av smittade eller misstänkt smittade djur och avfallsprodukter
Allmänt
9 § Destruktion av avlivade smittade eller misstänkt smittade djur, självdöda djur
samt avfallsprodukter skall ske i konverteringsanläggning som Jordbruksverket
bestämmer.
Länsstyrelsen kan i samråd med Jordbruksverket medge undantag från första
stycket och i stället besluta om nedgrävning i epizootigrav eller förbränning på
annat sätt än i konverteringsanläggning om
1. mängden avfall är ringa,
2. avfallet kommer från platser som är svåra att nå,
3. avståndet till konverteringsanläggning är stort,
4. en vida spridd epizootisk sjukdom orsakar kapacitetsbrist vid konverteringsanläggning, eller
5. transporten till konverteringsanläggning medför risk för spridning av smitta.
Epizootigrav
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Placering
10 § Länsstyrelsen bestämmer plats för epizootigrav efter samråd med
kommunen.
Graven skall grävas på den smittförklarade fastigheten, om markbeskaffenheten tillåter det. Graven skall placeras så att förorening av vattentäkt,
vattendrag, vattensamling och grundvatten förhindras.
11 § Djuren skall snabbt kunna föras till en epizootigrav. Graven skall placeras så
nära smittad anläggning som möjligt. Dock skall vindriktning och avståndet till
andra djuranläggningar beaktas.
Transport till epizootigrav
12 § Transport av djur till epizootigrav skall ske på sätt som länsveterinären
bestämmer.
Nedgrävning
13 § I graven skall läggas döda djur, gödsel, strö och övrigt material som kan
innebära smittrisk och som inte kan destrueras eller smittrenas på annat godtagbart
sätt.
14 § När nedgrävning av djur och material är avslutad skall graven täckas med ett
minst 1,5 meter tjockt lager jord. Därefter skall all uppgrävd jord läggas över
graven, så att det uppstår en ås i terrängen.
15 § Efter avslutad rengöring och desinfektion skall epizootigraven och omgivande
mark samt den väg som djuren förts till epizootigraven smittrenas i nödvändig
omfattning. Desinfektionsmedel enligt kapitel 6, 1 § skall därvid användas.
16 § När epizootigraven slutgiltigt täckts och smittrenats skall den inhägnas.
Inhägnaden får inte tas bort utan länsstyrelsens medgivande.
Smittrening
17 § Rengöring och desinfektion av redskap, maskiner, transportmedel och
personal skall ske på sätt som Jordbruksverket bestämmer. Arbetet skall utföras
under överinseende av länsveterinären eller den veterinär som tjänstgör vid
anläggningen.
Personal som deltar i arbetet skall följa bestämmelserna i kapitel 6 beträffande
skyddsutrustning, personlig rengöring och desinfektion.
Transport till konverteringsanläggning
18 § Jordbruksverket beslutar om djur skall transporteras levande eller avlivade till
konverteringsanläggning.
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19 § Veterinär som tjänstgör på smittförklarad djuranläggning eller annan person
som särskilt förordnats för ändamålet av Jordbruksverket, skall kontrollera att
fordonet uppfyller bestämmelserna i kapitel 7 samt övervaka lastning och övriga
åtgärder.
Vid transport till konverteringsanläggning från slakteri och köttproduktanläggning skall besiktningsveterinären kontrollera att fordonet uppfyller
bestämmelserna i kapitel 7 samt övervaka lastning och övriga
gärder.
åt
20 § Veterinär eller annan förordnad person enligt 19 § skall även övervaka att
bestämmelser om smittrening följs, utfärda följesedel enligt Jordbruksverkets
blankett Epi 6 för varje transport samt försegla transporten efter avslutad
ilastning.
21 § Transporten till konverteringsanläggningen skall ske enligt bestämmelserna i
kapitel 7.
22 § Efter ankomst till konverteringsanläggningen skall förseglingen brytas av
person som utsetts därtill av Jordbruksverket.
Förbränning på annat sätt än i konverteringsanläggning
23 § Efter särskilt beslut av länsstyrelsen i samråd med Jordbruksverket får
förbränning av smittade eller misstänkt smittade djur och avfallspro
dukter ske
1. i förbränningsugn vid avfallshanteringsanläggning, djurkremeringsanläggning
och slakteri,
2. på särskilt iordningställd förbränningsbädd med konstruktion godkänd av
Jordbruksverket, eller
3. på annat sätt som Jordbruksverket godkänt och som innebär att smittämnet
säkert oskadliggörs.
Särskilda bestämmelser vid misstanke om transmissibel spongiform
encephalopati (TSE)
24 § Om det inte kunnat uteslutas att ett djur varit smittat av transmissibel
spongiform encephalopati (TSE) och djuret sedan avlivats efter ett beslut av
Jordbruksverket eller en veterinär, skall djuret omedelbart sändas till Statens
veterinärmedicinska anstalt för provtagning och
struktion.
de
(SJVFS 1998:85).
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6 KAP.

RENGÖRING,
RUSTNING

DESINFEKTION

OCH

SKYDDSUT-

1 § Vid smittreningsarbete skall användas de desinfektionsmedel och de
koncentrationer av medlet som Jordbruksverket godkänt för användning vid den
aktuella sjukdomen enligt bilaga 2.
Arbetet skall utföras på sätt som Jordbruksverket bestämmer.
Smittförklarad djuranläggning
Allmänt
2 § Länsstyrelsen ansvarar för att nödvändiga rengörings- och desinfektionsåtgärder blir genomförda.
3 § Veterinär som tjänstgör på smittförklarad anläggning eller person som
Jordbruksverket förordnat för ändamålet skall övervaka att bestämmelserna i 4 - 8
§§ följs.
4 § Rengörings- och desinfektionsarbetet skall utföras så snart samtliga djur har
avlivats eller är borttransporterade epizootislakt
för
eller destruk
tion.
I de fall inte alla djur skall avlivas, skall rengöring och desinfektion ske vid
tidpunkt som Jordbruksverket bestämmer.
5 § Rengörings- och desinfektionsarbete får inte utan Jordbruksverkets tillstånd
utföras av annan än personal från företag som har kunskap om och utrustning för
smittrening och vid behov maskinell utrustning för rengöring av djurutrymmen.
Om det behövs ytterligare personal skall i första hand folk vid den
smittförklarade anläggningen anlitas.
Eventuell arbetskraft utifrån anskaffas av länsstyrelsen.
Rengöring och desinfektion av djurutrymmen m.m.
6 § Rengöring och desinfektion skall omfatta alla utrymmen, redskap,
markområden och allt material som kan ha utsatts för smitta. Åtgärderna skall även
vid behov omfatta transportmedel, kompost, gödselstad, urinbehållare och
liknande samt bostad, kläder och personersmittförklarad
på
anläggning.
7 § Gödsel, strö och material från djurutrymmen där smitta kan finnas, avskrapat
ytlager från vägar, slaktplats och annan förorenad mark samt övrigt material som
kan innebära smittrisk skall destrueras i konverteringsanläggning, grävas ned i
epizootigrav eller tas
omhand på annat godtagbart sätt så att smittämnet
avdödas.
8 § Behållare, tråg, kassar, dammar och liknande som innehållit fisk med
epizootisk sjukdom, skall torrläggas, rengöras och desinfekteras så snart fisken
avlägsnats.

18

SJVFS 2000:7
Saknr K 3

Rapportering och slutbesiktning
9 § När smittreningsarbetet har slutförts skall övervakningspersonal enligt 3 §
anmäla detta till länsveterinären.
Länsveterinären eller den veterinär som Jordbruksverket förordnat för
ändamålet skall genomföra slutbesiktning och därefter rapportera till
Jordbruksverket på blankett
Epi 8.
Övriga anläggningar
10 § Om inte Jordbruksverket bestämmer annat, skall slakterier och andra
anläggningar som hanterar mottagliga djur eller produkter från sådana djur dagligen
efter avslutat arbete noggrant rengöras och desinfekteras. Smittreningsarbetet skall
omfatta utrustning, arbetslokaler, personalutrymmen, lastbryggor, gårdsplan och
liknande.
Vid smittreningsarbetet skall desinfektionsmedel enligt 1 § användas.
Personer
11 § Personer som befattat sig med djur som är konstaterat eller misstänkt
smittade av den aktuella sjukdomen, med kadaver av sådana djur eller med
produkter och annat material som kan sprida smitta, skall efter avslutat arbete och
innan arbetslokalen lämnas utföra noggrann personlig rengöring och desinfektion.
Skodon skall om möjligt lämnas kvar på anläggningen för desinfektion eller
destruktion.
12 § Hemresa skall ske direkt till bostad när så är nödvändigt för att hindra
smittspridning. Vid hemkomsten skall åter personlig rengöring ske i den omfattning
som behövs för att hindra spridning av smitta.
Skyddskläder, redskap, utrustning m.m.
13 § Personer som kommer i kontakt med djur som är konstaterat eller misstänkt
smittade av den aktuella sjukdomen eller med material som kan sprida smitta skall
bära skyddskläder i den omfattning som är nödvändig för att hindra smittspridning
inom och från anläggningen. Om inte engångsutrustning används skall
skyddskläderna vara av material som är lätt att rengöradesinfektera.
och
14 § Skyddskläder, använda redskap och annan använd utrustning skall rengöras
och desinfekteras efter avslutat arbete innan de förs från den anläggning där de
använts om de inte lämnas kvar där för att senare
desinfekteras eller
destrueras.
15 § Skyddskläder som använts vid avlivning och destruktion av djur, vid
rengörings- och desinfektionsarbete eller vid arbete på slakteri, mejeri och andra
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anläggningar som hanterar produkter som kan innebära smittrisk, skall alltid lämnas
kvar för desinfektion eller destruktion på den anläggning där de använts.
16 § Förvaringslådor, väskor och annat emballage för redskap, verktyg, instrument
och dylikt skall rengöras och desinfekteras även på utsidan innan de förs från den
anläggning där de använts. Efter hemkomsten skall all utrustning och använd
materiel åter noggrant rengöras smittrenas.
och
Fordon, lastutrymmen m.m.
17 § Lastutrymme på fordon samt bur, behållare och annat emballage som används
för transport av djur, produkter eller material som kan innebära smittrisk, skall
vara väl rengjort innan pålastning sker. Även förarhytten skall vara väl rengjord
före transporten.
18 § På fordon som har besökt anläggning med djur som är konstaterat eller
misstänkt smittade av sjukdomen och på fordon som har vistats inom
spärrförklarat område skall hjul och stänkskydd rengöras och desinfekteras när
anläggningen respektive området lämnas.
19 § Efter avslutad transport skall hela fordonet inklusive förarhytten rengöras
och desinfekteras både utvändigt och invändigt i nödvändig omfattning för att
förhindra smittspridning.
Gödsel, strö, eventuellt avfall och engångsemballage skall destrueras i
konverteringsanlägging eller på annat sätt som länsstyrelsenmer.
bestäm
7 KAP.

TRANSPORT AV DJUR OCH KADAVER

Allmänt
1 § Bestämmelserna i 2 - 9 §§ gäller vid transport av djur och kadaver som är
konstaterat eller misstänkt smittade av den aktuella sjukdomen, vid transport av
djur och kadaver från eller till spärrförklarad och smittförklarad anläggning samt
vid transport av mottagliga djur eller kadaver från sådana djur inom skyddsområde
och övervakningsområde.
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Transportfordon
2 § Lastutrymme, transportlåda, transportbur och liknande där djur eller kadaver
skall förvaras, skall vara lätt att rengöra, ha tät botten och övertäckt
förvaringsutrymme samt i övrigt ha sådan konstruktion
läckage
att inte sker.
Lastning och transport
3 § Vid ankomsten till anläggning, där djur eller kadaver skall hämtas, skall
fordonet placeras så att risken för smittspridning i samband med lastningen blir
minsta möjliga.
4 § Innan levande djur lastas in, skall lastutrymmets botten vid behov täckas med
lämpligtströmedel.
Det är inte tillåtet för transportör och medhjälpare att gå in i djurutrymme på
anläggningen.
När djuren överlämnas skall transportören undvika direkt kontakt med dem.
Lastningen skall ske på sådant sätt att rymning inte kan ske.
5 § Transportören skall förteckna alla transporter i löpande följd för varje dag. I
förteckningen skall anges djurslag, antal djur som lastats eller lossats samt djurens
ursprung, destination och transportväg. Om möjligt skall även djurens individuella
identitet anges.
Anteckningarna skall förvaras i fordonet under färd.
6 § Om Jordbruksverket inte bestämmer annat, skall transporten förseglas efter
avslutad ilastning. Förseglingen skall vid ankomsten till destinationsanläggningen
brytas av person som utsetts därtill av Jordbruks
verket.
Transporten skall ske utan avbrott.
Om Jordbruksverket så bestämmer skall person som verket särskilt utsett för
ändamålet följa med transporten.
7 § Transport av djur eller kadaver till konverteringsanläggning skall alltid vara
förseglad. Avlastning på konverteringsanläggningen skall ske utan att den personal
som följer med fordonet lämnar förarhytten.
Smittrening
8 § Rengöring och desinfektion av fordon, emballage och transportör skall utföras
enligt bestämmelserna i kapitel 6.
Transportören skall bära skyddskläder samt ha med vatten och egen utrustning
för handtvätt och desinfektion att användas omedelbart efter avslutad ilastning av
djur eller kadaver. Rengöringen skall ske direkt utanför fordonet.
Rapportering
9 § Den transportör som fått kännedom om att epizootisk sjukdom misstänks
förekomma på en icke spärrförklarad anläggning han besökt, skall omedelbart
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kontakta länsveterinären eller distriktsveterinären. I avvaktan på vidare
instruktioner skall transporten avbrytas.
8 KAP.

SLAKTVERKSAMHET

Allmänt
1 § Bestämmelserna i 2 - 7 §§ gäller slakterianläggningar belägna inom
skyddsområde och övervakningsområde samt slakterianläggningar som tar emot
slaktdjur från sådana områden.
2 § Slakt får bara ske vid anläggning som Jordbruksverket beslutar. Vid slakt och
hantering av slaktdjur skall Jordbruksverkets bestämmelser följas beträffande
1. veterinärens skyldigheter spärrförklarad
på
anläggning,
2. transportens genomförande och transportörens skyldigheter,
3. besiktning av djur på slakteriet före slakt,
4. slaktens genomförande,
5. slakteripersonalens och besiktningsveterinärens skyldigheter,
6. hantering av kött och slaktavfall,
7. provtagning på slaktdjur, slaktkroppar eller organ,
8. skyddsutrustning, rengöring och desinfektion, och
9. övriga åtgärder för att förhindra smittspridning.
Anslag m.m.
3 § Vid varje ingång till slakteri och slakteristall skall epizootianslag 5 enligt bilaga
1 sättas upp och kärl för desinfektion av skodon placeras.
Besiktningsveterinären
skall se till att så sker.
Arbetsrutiner
4 § Vid arbete i slakteri skall bestämmelserna i kapitel 6 beträffande skyddskläder,
rengöring och desinfektion följas.
5 § Efter avslutat arbete för dagen skall slakterilokaler inklusive stall,
förbindelsegångar och personalutrymmen samt lastbryggor och slakterigård
rengöras och
desinfekteras enligt bestämmelserna i kapitel 6.
Gödsel, strö, avfall
6 § Gödsel och strö från slakterianläggning och transportbilar samt blod, mag- och
tarminnehåll och annat slaktavfall som normalt förvaras i sluten behållare, skall
täckas med släckt kalk efter varje tillförsel och tas om hand enligt bestämmelserna i
kapitel 5, 9 §.
Transport till konverteringsanläggning eller annan destruktionsplats skall ske i
behållare som har tät botten, övertäckt förvaringsutrymme och i övrigt sådan
konstruktion attläckage inte sker.
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7 § Behållare och transportmedel som använts för förvaring och trans-port av
gödsel, strö och slaktavfall skall smittrenas på sätt som Jordbruksverket
bestämmer. Smittreningsarbetet skall ske under övervakning av
besiktningsveterinären.
9 KAP.

MJÖLKHANTERING

Allmänt
1 § Bestämmelserna i 2- 19 §§ gäller mjölkleverantörer och mejerianläggningar
belägna inom skyddsområde och övervakningsområde samt mejerianläggningar som
tar emot produkter från sådana områden.
Bestämmelserna gäller även transporter mellan leverantörer och
mejerianläggningar enligt första stycket.
2 § Mjölkhantering får bara ske vid mejerianläggning som Jordbruksverket
beslutar.
3 § Vid leverans från producent, vid transport och vid hantering av mjölken på
mejeri skall bestämmelserna i kapitel 6 beträffande skyddskläder, rengöring och
desinfektion följas.
Mjölkleverantör och transportör
4 § Vid leverans av mjölk från producent skall leverantör och transportör vidta
nödvändiga åtgärder för att förhindra spridning av eventuell smitta.
5 § Mjölkbil får trots tillträdesförbud köra fram till en anläggning för hämtning av
mjölk.
Kontakt mellan transportören och personer på djuranläggningen skall
undvikas.
6 § När mjölk hämtas får transportören endast gå in i mjölkrummet. Gårdstanken
får vidröras bara om det är nödvändigt.
Provtagning av mjölken i gårdstank eller tankbil för kvalitetskontroll får inte
ske.
7 § Anläggningar som ligger inom skyddsområde skall besökas sist. Vid mejeriet
skall kontakt med andra transportörer undvikas.
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8 § Transportör skall meddela leverantör och distriktsveterinär när hastig nedgång
av invägd mjölk konstaterats.
9 § Den transportör som fått kännedom om att epizootisk sjukdom misstänks
förekomma på en icke spärrförklarad anläggning som han besökt skall omedelbart
kontakta länsveterinären, distriktsveterinären eller mejerichefen. I avvaktan på
vidare instruktioner skall
hämtningsturen avbrytas.
10 § I mjölkbilen skall medföras nödvändig utrustning för smittrening.
11 § Luft som ventileras ut från mjölktanken på tankbil skall filtreras eller
smittrenas på annat sätt så att luftburen spridning av smittämne förhindras.
12 § Gårdsförsäljning av mjölk och
hemtillverkade mjölkprodukter får inte ske.
Mejerichef
13 § Chefen för ett mejeri skall ansvara för att samtliga transportörer förses med
skyddskläder och desinfektionsmedel enligt bestämmelserna i kapitel 6.
Mejerichefen skall även underrätta transportörerna när anläggning har
spärrförklarats eller smittförklarats och när skyddsområde och övervakningsområde har inrättats.
14 § Vid utbrott av epizootisk sjukdom hos leverantör skall mejerichefen snarast
per telefon meddela Jordbruksverket, länsveterinären och Livsmedelsverket vilka
leverantörer som besökts av den mjölkbil som hämtat mjölk från den smittade
besättningen. Namn, adress och telefonnummer till leverantörer som besökts såväl
före som efter den aktuella anläggningen skall anges.
Mejerichefen skall även i samråd med länsveterinären lägga om
transportrutinerna så att mjölken vid efterföljande transporttillfällen hämtas sist
från de anläggningar som besökts efter den smittadeningen.
anlägg
Anslag m.m.
15 § Vid varje ingång till mejeriet skall epizootianslag 5 enligt bilaga 1 sättas upp
och kärl för desinfektion av skodon placeras.
Länsstyrelsen ansvarar för att anslag sätts upp i tillräcklig omfattning.

Produkthantering
16 § Efter särskilt beslut av Jordbruksverket skall mjölk och mjölkprodukter
avsedda att användas som djurfoder behandlas på sätt som verket bestämmer så att
eventuellt förekommande smittämne
avdödas.
Rengöring, desinfektion m.m.
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17 § Mjölktransportör får bara gå in i den del av mejeriet som nödvändigtvis måste
utnyttjas för att mjölken skall kunna avlämnas.
Transportören skall följa bestämmelserna i kapitel 6 beträffande personlig
smittrening.
18 § I samband med att mjölken avlämnas på mejeriet skall tankbil inklusive tank
och teknisk utrustning samt eventuella mjölkflaskor rengöras och desinfekteras i
nödvändig omfattning så att smittspridning förhindras.
19 § Mejerilokalerna skall dagligen
bestämmelserna i kapitel 6.
10 KAP.

rengöras

och

desinfekteras

enligt

DISTRIBUTION AV FODERMEDEL

Allmänt
1 § Distribution av fodermedel till anläggningar inom skyddsområde och
övervakningsområde får ske på sätt som länsveterinären bestämmer men passage
genom sådant område skall undvikas.
2 § Distribution till spärrförklarad och smittförklarad anläggning får ske efter
särskilt tillstånd av länsstyrelsen. Sådan distribution skall ske sist under
transporten.
Till spärrförklarad ochsmittförklarad anläggning skall fodret reras
leve i säck.
3 § På transportfordon skall medföras nödvändig utrustning för smittrening.
Transportör skall följa bestämmelserna i kapitel 6 beträffande skyddskläder,
rengöring och desinfektion.
Foder i säck
4 § Foder i säck skall levereras utanför det område inom en anläggning där
tillträdesförbud råder.
Vid leverans till spärrförklarad och smittförklarad anläggning skall fodret
lämnas vid vägspärr.
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Bulkfoder
5 § Foderbilen skall placeras på säkert avstånd från djuranläggningen så att
smittbemängd luft inte sugs in i bilens foderbehållare.
Transportören får inte gå in i stallbyggnad eller annat utrymme på
anläggningen.
6 § Vid transport till silo som ligger utomhus skall transportören själv lossa
fodret.
Vid transport till silo som ligger inomhus skall koppling av slang från bilen ske
utomhus om det är möjligt. Personal från anläggningen får delta i arbetet.
7 § Transportören skall bära skoskydd och handskar av engångsmaterial vid
lossning av fodret. Efter avslutat arbete skall skoskydd och handskar lämnas kvar
på djuranläggningen.
När fodret lossats skall slangkopplingen och den del av slangen som hanterats
rengöras och
desinfekteras.
Rapportering
8 § Fodertransportör skall förteckna alla transporter i löpande följd för varje dag
och ange namn, adress och telefonnummer till de anläggningar som besökts.
9 § Den transportör som fått kännedom om att epizootisk sjukdom misstänks
förekomma på en icke spärrförklarad anläggning som han besökt, skall omedelbart
kontakta länsveterinären eller distriktsveterinären. I avvaktan på vidare
instruktioner skall transporten avbrytas.
11 KAP.

ÄGGHANTERING

Allmänt
1 § Bestämmelserna i 2 - 24 §§ gäller ägghanteringsanläggningar belägna inom
skyddsområde och övervakningsområde samt ägghanteringsanläggningar som tar
emot produkter från sådana områden.
Bestämmelserna gäller även transporter mellan anläggningar enligt första
stycket.
2 § Efter tillstånd av Jordbruksverket får anläggning som producerar ägg leverera
kläckägg till kläckeri samt konsumtionsägg till äggpackeri och
äggproduktanläggning.
Mottagning av ägg enligt första stycket får bara ske vid anläggning som
Jordbruksverket beslutar.
Försäljning direkt till konsument, detaljhandel och liknande får inte ske.
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Produktionsanläggning
3 § I anläggning som producerar ägg skall djuren hälsokontrolleras av
distriktsveterinär eller annan veterinär som förordnats därtill av Jordbruksverket
innan leverans av ägg från anläggningen tillåts.
4 § Hantering av ägg i anslutning till leverans från produktionsanläggning skall ske
i lokal som är avskild från anläggningens djurutrymmen.
Vid varje ingång till sådan hanteringslokal skall epizootianslag 5 enligt bilaga 1
sättas upp och utrustning för personlig rengöring och desinfektion placeras.
Länsstyrelsen ansvarar för att anslag sätts upp i tillräcklig omfattning.
5 § Konsumtionsägg skall tvättas och desinfekteras innan de lämnar produktionsanläggningen.
Konsumtionsägg skall packas i äggkartonger, på brickor och liknande av
engångsmaterial. Om äggförpackningar levereras i container skall denna i sin helhet
noga rengöras och
desinfekteras före leverans.
6 § Kläckägg skall placeras i väl rengjorda och desinfekterade ruvbackar och skall
därefter desinfekteras i äggförvaringsutrymmet före leverans. Om möjligt skall
äggen tvättas innan desinfekteras.
de
7 § Smutsade ägg samt ägg med skadade skal och hinnor får inte levereras från
anläggningen. Sådana ägg skall destrueras på ett sådant sätt att smittspridning inte
sker.
8 § Desinfektion av ägg samt rengöring och desinfektion av containrar och
ruvbackar skall ske på sätt som Jordbruksverket bestämmer.
Transport
9 § Transportbil får vid lastning köras fram till ägghanteringslokal på
produktionsanläggning.
10 § Transportör får inte gå in i hanteringslokal, djurutrymmen eller andra lokaler
på produktionsanläggningen. Personer på anläggningen får inte gå in i
transportbilens förarhytt eller lastutrymme. Kontakt mellan transportören och
personer på anläggningen skall undvikas.
11 § Transportören skall ha med egen utrustning för personlig rengöring och
desinfektion.
12 § Efter särskilt beslut av Jordbruksverket skall transporten vara förseglad
under färd. Försegling och brytning av försegling skall i sådant fall göras på
produktionsanläggningen respektive mottagningsanläggningen av personer, vilka
utsetts för ändamålet av Jordbruksverket.
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13 § Transportör skall förteckna alla transporter i löpande följd för varje dag och
ange namn, adress och telefonnummer till de anläggningar som besökts.
14 § Den transportör som fått kännedom om att epizootisk sjukdom misstänks
förekomma på en icke spärrförklarad anläggning som han besökt, skall omedelbart
kontakta länsveterinären eller distriktsveterinären. I avvaktan på vidare
instruktioner skall transporten avbrytas.
Mottagningsanläggning (kläckeri, äggpackeri och äggproduktanläggning)
15 § Vid varje ingång till mottagningsanläggning enligt 2 § skall epizootianslag 5
enligt bilaga 1 sättas upp och utrustning för personlig rengöring och desinfektion
placeras.
Länsstyrelsen ansvarar för att anslag sätts upp i tillräcklig omfattning.
16 § Konsumtionsägg skall tvättas och desinfekteras vid ankomsten till
mottagningsanläggning innan vidare hantering får ske.
Kläckägg skalldesinfekteras vid ankomsten till
kläckeri.
17 § Ägg som levereras till äggpackeri får bara användas som konsumtionsägg.
Knäckta konsumtionsägg som har fullständiga skal och intakta hinnor och som har
sorterats ut på äggpackeri, får användas för tillverkning av äggprodukt, om
tillverkningen sker under tillfredsställande värmebehandling på sådant sätt att
eventuellt smittämne avdödas. Skal, skaldelar och hinnor från sådana ägg skall
destrueras.
Ägg skall vara förpackade i fabriksnytt emballage då de levereras från
äggpackeri.
18 § Utsorterade ägg avsedda att kasseras samt emballage som använts vid
leverans av ägg till mottagningsanläggning, skall destrueras på sådant sätt att
smittspridning inte sker.
19 § Äggen skall hållas avskilda från andra ägg och produkter på mottagningsanläggningen från och med ankomsten till och med avslutad bearbetning.
De skall hanteras av särskild personal som inte kommer i kontakt med övrig
verksamhet på anläggningen.
20 § Ägare till eller föreståndare för mottagningsanläggning skall ansvara för att
bestämmelserna i 15- 19 §§ följs.
Rengöring och desinfektion
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21 § Personal som hanterar ägg utanför djurutrymme skall bära rena, särskilda
skyddskläder. Händerna skall tvättas och desinfekteras före arbetets början, flera
gånger under varje arbetspass samt efter avslutad hantering av äggen.
22 § Lokaler, inredning och utrustning samt materiel som äggen kommer i kontakt
med då de hanteras utanför djurutrymmen skall dagligen rengöras och
desinfekteras.
Ruvbackar och ruvare skall vara rengjorda och desinfekterade före inläggning av
ägg.
23 § Transportfordon skall re
ngöras ochdesinfekteras efter varje leve
rans.
Lastpallar, vagnar och liknande som används vid transport av ägg skall
rengöras och
desinfekteras innan de sänds i retur till producent.
24 § För rengöring och desinfektion i övrigt gäller bestämmelserna i kapitel 6.
12 kap.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

1 § Om särskilda skäl föreligger kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i denna författning.
SJVFS
( 1995:164).
------------------------Denna författning6 träder i kraft den 10 juli 1995, då Lantbruksstyrelsens
kungörelse (LSFS 1980:11) i anslutning till epizootilagen (1980:371) skall upphöra
att gälla.
------------------------7 träder i kraft den 14 november 1995.
Denna författning

6 SJVFS 1995:103.
7 SJVFS 1995:164.
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------------------------8 träder i kraft den 25 augusti 1998.
Denna författning

(Statens jordbruksverk)

8 SJVFS 1998:85.
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Epizootianslag
Epizootianslag 1. Tillträdesförbud
Epizootianslag 2. Spärrförklarad djuranläggning
Epizootianslag 3. Skyddsområde
Epizootianslag 4. Övervakningsområde
Epizootianslag 5. Anläggningsomhanterardjuroch djurprodukter
(slakteri, köttproduktanläggning, mejeri, ägghanteringsanläggning o.dyl.; dock inte
spärrförklarad djuranläggning)
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Bilaga 2
Desinfektionsmedel
Nedan förtecknade desinfektionsmedel kan användas för desinfektionsändamål vid
utbrott av epizootiska sjukdomar. Jordbruksverket bestämmer vilka medel som
skall användas och till vilket ändamål. Även handelspreparat kan användas men
först efter godkännande i varjeskilt
en fall av Jordbruksverket.
Kalk Ca(OH)2; CaO
NatronlutNaOH
Citronsyra
Myrsyra
Formaldehyd
Glutaraldehyd
Perättiksyra eller likvärdig, oxiderande substans
Natriumhypoklorit
Kloramin
Fenoler;substitueradefenoler
Etanol
Isopropanol
N-propanol
Jodpreparat
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