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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1994:93) om obligatorisk
salmonellakontroll vid uppfödning av avelsfjäderfä och
produktion av kläckägg samt om journalföring vid
kläckeri;
beslutade den 26 februari 1998
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 § förordningen
(1984:306) om bekämpande av salmonella hos djur, att 4, 5, 8, 10 och 11 §§
verkets föreskrifter (SJVFS 1994:93) om obligatorisk salmo nellakontroll
vid uppfödning av avelsfjäderfä och produktion av kläckägg samt om
journalföring vid kläckeri skall ha följande lydelse.
4 § 1 Mikrobiologisk undersökning avseende salmonella skall ske i fjäderfäbesättningar där avelsfjäderfä hålls för uppfödning om besättningens
storlek överstiger 250 djur.
Vid uppfödning av struts, emu och nandu till avel skall dock
obligatorisk salmonellakontroll ske oavsett djurhållningens storlek.
5 § 2 Mikrobiologisk undersökning avseende salmonella skall ske i fjäderfäbesättningar där avelsfjäderfä hålls för produktion av kläckägg om
besättningens storlek överstiger 250 djur. Detta gäller dock inte om
samtliga ägg alltid levereras till kläckerier där undersökning sker enligt 6 §.
Vad som anges i första stycket gäller inte vid uppfödning av struts,
emu och nandu till avel. Vid sådan uppfödning skall obligatorisk
salmonellakontroll ske oavsett djurhållningens storlek och oavsett om
äggen levereras till kläckerier där undersökning sker enligt 6 §.
8 § 3 Den som driver verksamhet med provtagningskrav enligt 5 eller 6 §§
skall se till att en av Jordbruksverket utsedd officiell
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veterinär tar ut prover för mikrobiologisk undersökning med åtta veckors
mellanrum.
Vad som anges i första stycket gäller inte vid uppfödning av struts,
emu och nandu till avel. Vid sådan uppfödning skall en distriktsveterinär ta
ut prover minst en gång per besättning och år.
10 § 4 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).
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 den veterinär som avses i 8 §. Journalen skall före den
15 januari, den 15 april, den 15 juli och den 15 oktober varje år skickas 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.
------------------------Denna författning träder i kraft den 15 april 1998.

SVANTE ENGLUND

Folke Cerenius
(Djurhälsoenheten)
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