Statens jordbruksverks
författningssamling

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverk
551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00
telefax: 036-19 05 46, telex: 70991
SJV-S

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1995:49) om anmälningspliktiga
djursjukdomar

beslutade den 21 augusti 1998
Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 4 och 30 §§
förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion, att 4 och 9 §§
samt bilagan till verkets föreskrifter (SJVFS 1995:49) om
anmälningspliktiga djursjukdomar skall ha följande lydelse.
4 § 2 På samma sätt som vid anmälan av djursjukdomar som avses i 4 §
första stycket 4 förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
gäller anmälningsskyldigheten för
1. porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) samt
leptospiros hos nötkreatur och svin om djursjukdomen misstänks redan
vid klinisk undersökning, samt
2. primärfall av hästinfluensa (typ A), kvarka, virusabort (centralnervös
form) och virusarterit om djursjukdomen misstänks redan vid klinisk
undersökning.
Anmälan enligt första stycket av där angivna djursjukdomar skall ske i
enlighet med 9 §.
9 § 3 Sjukdomar som avses i 4 § första stycket 1 skall omedelbart anmälas
skriftligen eller per telefon till Jordbruksverket och till länsstyrelsen i det
län där primärfall av sjukdomen misstänks. Anmälan skall innehålla
uppgifter om djurägarens namn och adress, var djuren hålls, deras antal
samt de djurarter som finns i djurhållningen.
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Jmf kommissionens beslut 98/272/EG av den 23 april 1998 om epidemiologisk
övervakning av transmissibel spongiform encephalopati och om ändring av beslut
94/474/EG (EGT nr L 122, 24.4.1998, s. 59, Celex 398D0272).
2
Senaste lydelse SJVFS 1996:133.
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Sjukdomar som avses i 4 § första stycket 2 skall omedelbart anmälas
skriftligen eller per telefon till länsstyrelsen i det län där primärfall av
sjukdomen misstänks. Anmälan skall innehålla uppgifter om djurägarens
namn och adress, hästens uppstallningsplats, antal hästar i stallet samt
hästens ras.
Skriftlig anmälan enligt första och andra styckena skall göras på
Jordbruksverkets blankett D 65 och sändas per post eller telefax till berörd
myndighet.
------------------------Denna författning träder i kraft den 25 augusti 1998.

INGBRITT IRHAMMAR

Anders Manestam
(Djurhälsoenheten)
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Bilaga 4
Kodlista för anmälan av fall av anmälningspliktig djursjukdom
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Sjukdom upptagen i epizootiförordningen (1980:371) eller
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:85) om
epizootiska sjukdomar. Anmälningsplikt följer av 4 § första
stycket
4
förordningen
(1971:810)
om
allmän
veterinärinstruktion.

Kod

1. Sjukdomar hos flera djurslag

A010
A020
A080
A090
B051
B052
B053
B056
B057
B058
B059
B103
B105
B114
B255
B351
B352
B353
C611
C615
S103

mul- och klövsjuka
vesikulär stomatit
Rift Valley fever
bluetongue
mjältbrand
Aujeszky´s disease (AD)
echinococcos/hydatidos
leptospiros
Q-feber
rabies
paratuberkulos
brucellos hos husdjur
tuberkulos av bovin och human typ
elakartad katarralfeber
trichinellos (Trichinella sp.)
myxomatos
tularemi
rabbit viral haemorrhagic disease (RVHD)
listerios
botulism
lymfom, med undantag av EBL (B108), hos andra djurslag
än fjäderfä
frasbrand
brucellos hos andra djurslag än husdjur
infektion med enterohemorrhagisk E. coli, serotyp O 157
andra transmissibla spongiforma encephalopatier (TSE) än
BSE och Scrapie

S105
S106
S107
S108

Senaste lydelse SJVFS 1996:133.
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Kod

2. Sjukdomar hos nötkreatur

A040
A060
A070
B101
B104
B106
B107
B108
B109
B110
B111
B112
B113
B115
C652
C654
S202

boskapspest
elakartad lungsjuka
lumpy skin disease
anaplasmos
bovin genital campylobacterios
cysticercos (Taenia saginata)
dermatophilos
enzootisk bovin leukos (EBL)
hemorrhagisk septikemi
infektion med bovint herpesvirus 1 (IBR/IPV/IBP)
theilerios
trichomonos ( Tritrichomonas foetus)
trypanosomos (grupp Salivaria)
bovin spongiform encephalopati (BSE)
boin virus diarré (BVD)
hypodermos (Hypoderma bovis, H. lineatum)
babesios ((Babesia major, B. bovis)

