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Statens jordbruksverks föreskrifter
om obligatorisk hälsoövervakning av bovin herpesvirus 1
infektion (IBR/IPV) i nötkreatursbesättningar;
beslutade den 14 september 1995
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 och 4 §§ förordningen (1993:1488) om provtagning på djur m.m., samt efter samråd med
Statens veterinärmedicinska anstalt, följande.
Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om obligatorisk hälsoövervakning av nötkreatursbesättningar avseende bovin herpesvirus 1
infektion (IBR/IPV). I epizootilagstiftningen finns särskilda bestämmelser
som gäller i de fall sjukdomen misstänks eller påvisas.
Definitioner
2 § I dessa föreskrifter förstås med
mjölkkobesättning: besättning i vilken nötkreatur hålls för produktion
av mjölk,
köttdjursbesättning: besättning med egna moderdjur i vilken nötkreatur hålls för produktion av kött,
blandad besättning: en kombinerad mjölkko- och köttdjursbesättning i
vilken de båda djurgrupperna ej hålls fysiskt åtskilda,
IBR/IPV: infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvo-vaginit,
sjukdom orsakad av bovin herpesvirus 1 infektion, samt
provtagaren: den person som av Statens jordbruksverk utsetts att ta
prover i enlighet med dessa föreskrifter.
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Provtagning, analys och rapportering m.m.
3 § I mjölkkobesättningar med 50 kor eller färre skall provtagningar ske två
gånger årligen med minst fyra månaders intervall. Vid varje provtagning
skall prov tas ut från samtliga vid provtagningstillfället mjölkande kor.
Provet kan utgöras av mjölk från en mjölktank eller av ett samlingsprov
med mjölk från varje ko.
4 § I mjölkkobesättningar med fler än 50 kor skall prov tas ut antingen
årligen med ett serologiskt prov från samtliga kor eller med samlingsprover
av mjölk från samtliga vid provtagningstillfället mjölkande kor.
Samlingsprover tas ut två gånger per år och med minst fyra månaders
mellanrum. Ett samlingsprov får innehålla mjölk från högst 50 kor.
5 § I köttdjursbesättningar skall provtagning ske en gång per år. Vid
provtagningen skall blodprov eller mjölkprov tas ut från de nötkreatur som
vid provtagningstillfället är mer än två år gamla. Mjölkprover får
sammanföras till flera samlingsprov. Varje samlingsprov får innehålla mjölk
från högst 50 kor.
6 § I blandade besättningar där andelen mjölkkor, av det totala antalet kor,
är större än 75 procent skall prov tas ut i enlighet med 3 - 4 §§. I övriga
blandade besättningar skall prov tas ut i enlighet med 5 §.
7 § Från livdjur på auktioner eller andra marknadsplatser skall prov tas i
den omfattning som Jordbruksverket bestämmer. Proverna skall utgöras av
individuella blod- eller mjölkprov.
8 § Den provtagning och rapportering som avses i dessa föreskrifter skall
utföras av en provtagare som utses av Jordbruksverket. Provtagaren skall
för varje halvår upprätta en tidsplan för de provtagningar som skall utföras
i enlighet med dessa föreskrifter.
9 § Provtagaren skall så långt det är möjligt samordna provtagningen med
den provtagning av samma typ som sker inom kontrollprogram som
bedrivs med stöd av förordningen (1985:345) om kontroll av husdjur m.m.
10 § Provtagaren skall halvårsvis, senast den 31 juli och 31 januari, lämna
en rapport till Jordbruksverket. Rapporten skall innehålla resultaten av de
provtagningar som genomförts under det senaste halvåret samt uppgift
om omfattningen av provtagningen i förhållande till den i enlighet med 3 §
uppgjorda tidplanen. En kopia av rapporten skall sändas till
länsstyrelserna i de län där provtagningarna har skett.
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11 § Om Jordbruksverket medger det, får provtagaren överlåta uppgifterna
att upprätta tidsplan som avses i 8 §, att planera samordning i enlighet med
9 § och att lämna rapporter i enlighet med 10 § åt annan person som verket
utser för dessa uppgifter.
Om Jordbruksverket lämnat medgivande enligt första stycket åligger
det provtagaren att till den av Jordbruksverket utsedda personen lämna
den information som behövs för att denne skall kunna fullgöra uppgifterna.
Övriga bestämmelser
12 § Om särskilda skäl föreligger kan Jordbruksverket medge undantag
från bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning träder i kraft den 15 oktober 1995, då Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:91) om obligatorisk hälsoövervakning avseende bovin herpesvirus 1 infektion (IBR/IPV) i nötkreatursbesättningar skall upphöra att gälla. Provtagningar som utförts före den 15
oktober 1995 skall anses utförda i enlighet med den nya författningen.

SVANTE ENGLUND

Lennart Sjöland
(Djurhälsoenheten)
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