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Statens jordbruksverks föreskrifter
om anmälningspliktiga djursjukdomar;
beslutade den 15 februari 1995
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 och 30 §§ förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion, följande.
Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om veterinärers skyldighet
att anmäla smittsamma djursjukdomar utöver de som enligt 4 § första
stycket 4 förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion är
anmälningspliktiga. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om hur
anmälan av djursjukdomar som avses i nämnda förordning och i dessa
föreskrifter skall göras.
Definitioner
2 § I denna författning avses med
primärfall: Det första misstänkta eller konstaterade fallet av en
anmälningspliktig djursjukdom hos en art i en djurbesättning, i ett vilthägn, i en fiskodling, hos vilt eller vild fisk i ett län eller hos sällskapsdjur i
enskild ägo under en sammanhängande smittperiod.
Anmälningspliktiga djursjukdomar
3 § Anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter föreligger för de djursjukdomar som anges i bilagan till dessa föreskrifter och för andra smittsamma
eller misstänkt smittsamma djursjukdomar som normalt inte förekommer i
landet. Anmälningsplikt gäller även för primärfall som påträffas i karantän
eller i samband med införsel.
Statens jordbruksverk kan även för andra djursjukdomar fatta särskilda
beslut om anmälningsplikt inom visst område och under viss tid.
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Anmälningsskyldighet i särskilda fall
Anmälningsskyldighet efter klinisk undersökning
4 § På samma sätt som vid anmälan av djursjukdomar som avses i 4 §
första stycket 4 förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
gäller anmälningsskyldigheten för 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 §.
Särskild anmälningsskyldighet för besiktningsveterinär
5 § Besiktningsveterinär är, utöver den allmänna anmälningsskyldigheten
enligt 3 och 4 §§, i besiktningsverksamheten skyldig att anmäla varje fynd
som visar på följande djursjukdomar:
1. Echinococcos/hydatidos,
2. trichinellos,
3. enzootisk bovin leukos (EBL) och lymfom hos andra djur än fjäderfä.
Anmälan enligt första stycket av där angivna djursjukdomar skall ske i
enlighet med 8 §.
Särskild anmälningsskyldighet för laboratorieveterinär
6 § Veterinär som tjänstgör vid laboratorium är, utöver den allmänna
anmälningsskyldigheten enligt 3 och 4 §§, i laboratorieverksamheten
skyldig att anmäla primärfall av anmälningspliktig djursjukdom som avses i
3 § i dessa föreskrifter och i 4 § första stycket 4 förordningen (1971:810)
med allmän veterinärinstruktion om djursjukdomen är konstaterad genom:
1. Obduktion eller histologisk undersökning av annat undersökningsmaterial än livsmedel,
2. påvisat infektionsämne i annat undersökningsmaterial än livsmedel,
eller
3. ökad antikroppsnivå mot infektionsämne (titerstegring konstaterad i
parprov).
Utöver vad som gäller enligt första stycket 3 kan Jordbruksverket
meddela särskilda beslut om att anmälningsskyldighet skall föreligga då
signifikant hög antikroppsnivå mot ett infektionsämne har konstaterats vid
endast ett provtagningstillfälle.
Anmälan som avses i första och andra stycket skall så snart konstaterandet skett göras i enlighet med 7 § andra, och i förekommande fall, tredje
stycket.

2

SJVFS 1995:49
Saknr K 4

Anmälningsrutiner
Allmänt
7 § Ett primärfall av en anmälningspliktig djursjukdom enligt 3 § i dessa
föreskrifter eller i 4 § första stycket 4 förordningen (1971:810) med allmän
veterinärinstruktion, skall omedelbart efter upptäckten anmälas.
Anmälan skall ske, med angivande av den kod för djursjukdom som
framgår av bilagan till dessa föreskrifter, på Jordbruksverkets blankett D30.
Blanketten skall sändas i ett exemplar till länsstyrelsen i det län där
primärfallet påvisats och i två exemplar till Jordbruksverket.
Följande primärfall skall dessutom omedelbart anmälas per telefon till
länsstyrelsen i det län där primärfallet påvisats och till Jordbruksverket:
1. Misstänkt eller konstaterad djursjukdom som avses i 4 § första
stycket 4 förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion.
2. Anmälningspliktig djursjukdom enligt 3 § första stycket första
meningen som normalt inte förekommer i landet.
Vid konstaterat primärfall av en djursjukdom hos fisk som enligt dessa
föreskrifter eller enligt 4 § första stycket 4 förordningen (1971:810) med
allmän veterinärinstruktion är anmälningspliktig skall, utöver vad som
anges i första och andra stycket, Jordbruksverkets blankett D41. för
fisksjukdomar insändas i ett exemplar till Fiskeriverket.
Undantag från allmänna anmälningsrutiner
8 § Besiktningsveterinär skall månadsvis anmäla varje fall av
echinococcos/hydatidos, trichinellos, enzootisk bovin leukos (EBL) samt
lymfom konstaterad hos andra djur än fjäderfä till länsstyrelsen och till
Jordbruksverket på Jordbruksverkets blankett D48.
9 § Kliniskt misstänkt primärfall av hästinfluensa (typ A), kvarka,
virusabort (centralnervös form) och virusarterit skall omedelbart anmälas
skriftligen eller per telefon till länsstyrelsen i det län där primärfallet
påvisats. Anmälan skall innehålla uppgifter om djurägarens namn och
adress, hästens uppstallningsplats och antal hästar i stallet samt hästens
ras.
10 § Särskilda bestämmelser om anmälan av salmonellainfektion hos djur
och av salmonellainfektion/kontamination påvisad i miljöprov (skrap- och
dammprov) tagna hos fodertillverkare inom egenkontroll finns i följande
förordningar och i föreskrifter meddelade med stöd av förordningarna;
förordningen (1984:306) om bekämpande av salmonella hos djur och
förordningen (1985:879) om foder.
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Övrigt
11 § Om det föreligger särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag
från dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning träder i kraft den 15 april 1995, då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:160) om anmälningspliktiga djursjukdomar m.m. skall upphöra att gälla.

SVANTE ENGLUND

Folke Cerenius
(Djurhälsoenheten)
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Bilaga
Kodlista för anmälan av fall av anmälningspliktig djursjukdom
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Sjukdom upptagen i epizootiförordningen. 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
S105
S106

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

A040
A060
A070
B101
B104
B106
B107

2. Sjukdomar hos nötkreatur
boskapspest
elakartad lungsjuka
lumpy skin disease
anaplasmos
bovin genital campylobacterios
cysticercos (Taenia saginata)
dermatophilos
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B108
B109
B110
B111
B112
B113
B115
C652
C654
S202

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)
bovin virus diarré (BVD)
hypodermos (Hypoderma bovis, H. lineatum)
babesios (Babesia major, B. bovis)

A050
A100
B153
B154
B155
B156
B157
B158
B160
B161
C706
S301
S302

3. Sjukdomar hos får och get
peste des petits ruminants
får- och getkoppor
caprine arthritis/encephalitis (CAE)
smittsam juverinflammation (Mycoplasma agalactiae)
smittsam pleuropneumoni hos get
enzootisk abort hos får (Chlamydia psittaci ovis)
jaagsiekte
Nairobi sheep disease
scrapie
maedi/visna
skabb (Psoroptes och Sarcoptes)
nematodiros (Nematodirus battus)
border disease (BD)

A110
B201
B202
B203
B204
B205
B206
B207
B208
B209
B210
B211
B215
C753
S401

4. Sjukdomar hos hästdjur
afrikansk hästpest
contagious equine metritis (CEM)
dourine (Trypanosoma equiperdum)
epizootisk lymfangit
virala encephaliter och encephalomyeliter
infektiös anemi
influensa (typ A)
babesios, ekvin piroplasmos (Babesia equi, B. caballi)
virusabort
rots
hästkoppor
virusarterit
surra (Trypanosoma evansi)
kvarka
skabb (Psoroptes och Sarcoptes)
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A030
A120
A130
A140
B251
B252
B254
B257
S501

5. Sjukdomar hos svin
swine vesicular disease (SVD)
afrikansk svinpest
klassisk svinpest
svinlamhet (teschensjuka)
nyssjuka (atrofisk rinit)
cysticercos (Taenia solium)
transmissible gastroenteritis (TGE)
porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)
porcine epidemic diarrhoea (PED)

*
*

A150
A160
B301
B302
B303
B304
B305
B306
B307
B311
B312
S601
S602
S603
S604
S605

6. Sjukdomar hos fjäderfä
aviär influensa (hönspest)
newcastlesjuka
infektiös bronkit (IB)
infektiös laryngotrakeit hos höns (ILT)
aviär tuberkulos
hepatit hos anka
virusenterit hos anka
hönskolera
hönskoppor
mycoplasmainfektion
papegojsjuka (psittacos/ornithos)
Turkey rhinotracheitis/swollen head syndrome (TRT/SHS)
egg drop syndrome (EDS 76)
Mareks sjukdom (akut form)
hönstyfus (Salmonella gallinarum, S. pullorum)
gumburosjuka (virulent form)

S801
S802
S803
S804
S805
S806
S807
S808
S809
S810
S811
S812

8. Sjukdomar hos fisk
viral hemorrhagisk septikemi (VHS)
spring viraemia of carp (SVC)
infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
infektiös laxanemi
infektiös pankreasnekros (IPN)
annan rabdovirusinfektion än hemorrhagisk septikemi
herpesvirusinfektion hos laxfisk
epizootisk hematopoietisk nekros (EHN)
renibakterios (BKD)
proliferativ njurinflammation (PKD)
yersinios (ERM)
furunkulos (ASS)

*

*
*
*
*
*
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B431
B434

9. Sjukdomar hos blötdjur
bonamios
marteilios

B501
C921
S1001
S1002

10. Sjukdomar hos hund och farmade pälsdjur
leichmanios
valpsjuka
hepatitis contagiosa canis (HCC)
hjärtmaskinfektion (dirofilarios)

S1101

11. Sjukdomar hos övriga djurslag
epizootic haemorrhagic disease (EHD) hos hjort

--

12. Övriga sjukdomar
salmonella

