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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks före skrifter (SJVFS 1993:42) om organiserad hälsokontroll
av husdjur;
beslutade den 16 december 1998
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 och 3 §§ förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m., i fråga om verkets
föreskrifter (SJVFS 1993:42) om organiserad hälsokontroll av husdjur
dels att 2 kap. 7 § skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas ett nytt kapitel, 11 kap., av följande lydelse.

2 kap.

Gemensamma föreskrifter

7 § Djur, som är anslutna till hälsokontrollen och som säljs med uppgift
om att de kommer från en hälsodeklarerad besättning med försäljningstillstånd skall vara märkta, enligt huvudmannens anvisningar. Kravet på
märkning gäller dock ej slaktkyckling, fisk och kräftor.
Märkningen skall utvisa från vilken besättning djuret kommer.
Den som är huvudman för hälsokontroll skall så långt det är möjligt se
till att identitetsmärkningen inte utnyttjas obehörigt.
11 kap. 1

Hälsokontroll av slaktkyckling

1 § Till hälsokontroll av slaktkyckling kan alla slaktkycklingbesättningar,
som uppfyller gällande bestämmelser, anslutas.
2 § Hälsokontrollen skall följa och förbättra hälsoläget i såväl enskilda
besättningar som hela näringen. Verksamhetens tyngdpunkt skall läggas
vid sjukdomsförebyggande åtgärder.
3 § Den organisation som fått i uppdrag att svara för kontrollverksamheten skall se till att hälsokontrollen utförs opartiskt och
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SJVFS 1998:130
Saknr K 152
1. hålla nära kontakt med forskningens företrädare och verka för tilllämpning av forskningens resultat, samt
2. hålla nära kontakt med de veterinärer som sköter djursjukvården i de
till kontrollen anslutna besättningarna och med företrädare för andra
verksamhetsområden med anknytning till slaktkycklingproduktion.
4 § Hos den organisation som svarar för kontrollverksamheten skall det
finnas en för verksamheten ansvarig legitimerad veterinär.
5 § Hos huvudmannen för hälsokontrollen skall det finnas en central
djurhälsonämnd.
6 § I anslutna besättningar skall hälsokontrollen utformas så att
besättningarnas hälsostatus övervakas genom uppföljning av
sjukdomsregistreringar i samband med slakt, besättningsjournaler,
obduktioner vid behov m.m.. Hälsokontrollbesök får göras i anslutning till
en sjukdomsutredning, vid ett särskilt besök för genomgång av
sjukdomsförebyggande åtgärder eller vid ett besök i enlighet med ett annat
program för hälsokontroll.
7 § Djur från besättningar som är anslutna till frivillig hälsokontroll får
säljas med uppgift om att de kommer från en hälsodeklarerad besättning.
8 § Sådana besättningar som är anslutna till hälsokontrollen och som har
hälsoproblem skall genom hälsokontrollen kunna erhålla dels utredning
rörande orsaken till hälsoproblemen, dels förslag till förbättringar.
------------------------Denna författning träder i kraft den 1 januari 1999.

INGBRITT IRHAMMAR

Lars Uhlin
(Djurhälsoenheten)
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