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Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:78) om
obligatorisk salmonellakontroll av fjäderfä för yrkesmässig
produktion av konsumtionsägg och journalföring av sådan
fjäderfähållning 1 ;
Statens jordbruksverk har, med stöd av 2 och 14 §§ förordningen
(1984:306) om bekämpande av salmonella hos djur, föreskrivit följande.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om salmonellakontroll av fjäderfäbesättningar finns i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur
och i förordningen (1984:306) om bekämpande av salmonella hos djur.
Tillämpningsområde
2 § Dessa föreskrifter gäller obligatorisk salmonellakontroll av fjäderfäbesättningar för yrkesmässig produktion av ägg för konsumtion och
skyldighet att föra anteckningar om verksamheten i sådana fjäderfäbesättningar.
Anteckningar om verksamheten
3 § Den som driver verksamhet enligt 2 § skall kontinuerligt föra journal. I
journalen skall samtliga försäljningar av ägg registreras vad gäller datum,
antal och köpare.
3 a § Den som driver verksamhet enligt 5 § skall, i anslutning till att en
flock med ungdjur överlåts från besättningen, lämna uppgifter till
länsstyrelsen i det län dit ungdjuren levereras om uppfödarens namn och
adress, antal djur som överlåts, tidpunkt för salmonellaprovtagning,
tidpunkt för och djurens ålder vid överlåtelsen samt mottagaren av djuren.
(SJVFS 1998:24).
1 Författningen senast ändrad SJVFS 1998:24. Senaste lydelse av författningens rubrik
SJVFS 1998:24.
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Fjäderfäbesättning ansluten till frivillig salmonellakontroll
4 § Om en fjäderfäbesättning är ansluten till en frivillig salmonellakontroll
enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:79) om frivillig och
förebyggande salmonellakontroll av fjäderfäbesättningar, behöver andra
mikrobiologiska undersökningar avseende salmonella än de som sker i
enlighet med nämnda föreskrifter inte utföras. (SJVFS 1996:62).
Fjäderfäbesättning ej ansluten till frivillig salmonellakontroll
5 § Regelbunden mikrobiologisk undersökning avseende salmonella skall
ske i fjäderfäbesättningar med uppfödning av ungdjur till värphöns och
skall omfattas av provtagningskraven enligt 7 § om besättningens storlek
överstiger 200 djur. (SJVFS 1996:62).
6 § Regelbunden mikrobiologisk undersökning avseende salmonella skall
ske i fjäderfäbesättningar med produktion av ägg för konsumtion.
Undantagna från villkoren i första stycket är äggproducenter som
enbart saluför ägg direkt till en konsument för enskilt bruk under förutsättning att besättningens storlek inte överstiger 200 djur. (SJVFS
1996:62).
7 § Mikrobiologisk undersökning enligt 5 och 6 §§ skall ske i den omfattning och med de tidsintervaller som föreskrivs i bilaga 1, tabell 2, till
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:79) om frivillig och
förebyggande salmonellakontroll av fjäderfäbesättningar. (SJVFS
1996:62).
8 § Den som driver verksamhet med provtagningskrav enligt 4 - 6 §§ skall
se till att uttagande av prover för mikrobiologisk undersökning utförs av
en distriktsveterinär minst en gång per besättning och år.
I de fall en besättning är ansluten till frivillig salmonellakontroll, skall
den veterinära besiktningen i stället utföras av en kontrollveterinär i
enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:79) om
frivillig och förebyggande salmonellakontroll av fjäderfäbesättningar.
(SJVFS 1998:24).
9 § Den som driver verksamhet med provtagningskrav enligt 4 - 6 §§ skall
se till att prov sänds in till ett veterinärmedicinskt laboratorium. Prover som
tas ut enligt 8 § skall sändas in till ett sådant laboratorium av den veterinär
som utförde provtagningen. (SJVFS 1998:24).
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10 § Mikrobiologisk undersökning avseende salmonella skall, av det
svenska veterinärmedicinska laboratorium som djurhållaren anlitar, utföras
enligt Internationella standardiseringsorganisationens standardmetod, ISO
6579:1993, eller enligt den metod som beskrivs av Nordisk
metodikkommitté för Livsmedel (NMKL-metod nr 71, fjärde utgåvan, 1991
eller reviderade utgåvor). (SJVFS 1998:24).
11 § Det veterinärmedicinska laboratorium som anlitas för undersökningen
skall länsvis registrera samtliga inkommande prover och provresultat i en
särskild journal. Ur journalen skall kunna utläsas om provet har kommit in
från djurägaren eller distriktsveterinären. Journalen skall före den 15
januari, den 15 april, den 15 juli och den 15 oktober varje år sändas till
länsstyrelsen i det län där besättningen finns. Journalen skall föras på ett
sådant sätt att det enkelt går att kontrollera om föreskriven provtagning
har skett i besättningarna inom länet. (SJVFS 1998:24).
Övriga bestämmelser
12 § Om särskilda skäl föreligger kan Jordbruksverket medge undantag
från denna författning.
------------------------Denna författning2 träder i kraft den 15 maj 1995, då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:181) om obligatorisk salmonellakontroll av värphöns och journalföring av värphönshållning skall upphöra
att gälla.
------------------------Denna författning3 träder i kraft den 6 maj 1996.
------------------------Denna författning4 träder i kraft den 15 april 1998.

(Statens jordbruksverk)
2 SJVFS 1995:78.
3 SJVFS 1996:62.
4 SJVFS 1998:24
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