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journalföring vid kläckeri;
beslutade den 21 juni 1994
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 och 14 §§ förordningen (1984:306) om bekämpande av salmonella hos djur, följande.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om salmonellakontroll av fjäderfäbesättningar finns dels i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos
djur, dels i förordningen (1984:306) om bekämpande av salmo nella hos
djur.
Tillämpningsområde
2 § Dessa föreskrifter gäller dels obligatorisk salmonellakontroll av
fjäderfäbesättningar för den som yrkesmässigt håller fjäderfä för
uppfödning till avel eller för produktion av kläckägg, dels obligatorisk
salmonellakontroll och skyldighet att föra anteckningar om verksamheten
för den som yrkesmässigt driver verksamhet för kläckning av ägg.
Anteckningar om verksamheten
3 § Den som driver yrkesmässig verksamhet för kläckning av ägg skall föra
journal. Journalen skall innehålla följande uppgifter:
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1. Tidpunkt för inläggning av ägg i ruvare och det antal ägg som då
läggs in,
2. uppgift om från vilken djurgrupp varje inläggning av ägg i ruvare
härstammar,
3. tidpunkt för utleverans av daggamla kycklingar och det antal
kycklingar som då levereras, samt
4. uppgift om namn och adress på mottagaren av de daggamla
kycklingarna.
Bakteriologisk undersökning
4 § Bakteriologisk undersökning avseende salmonella skall ske i
fjäderfäbesättningar där avelsfjäderfä hålls för uppfödning om besättningens storlek överstiger 250 djur.
5 § Bakteriologisk undersökning avseende salmonella skall ske i
fjäderfäbesättningar där avelsfjäderfä hålls för äggproduktion om
besättningens storlek överstiger 250 djur. Detta gäller dock inte om
samtliga ägg alltid levereras till kläckerier där undersökning sker enligt 6 §.
6 § Bakteriologisk undersökning avseende salmonella skall ske vid
kläckerier som mottar ägg för kläckning och som samtidigt kan ruva mer än
1000 ägg.
7 § Bakteriologisk undersökning enligt 4 - 6 §§ skall ske i den omfatt-ning
och med de tidsintervall som föreskrivs i tabell 2 i bilagan till Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:179) om frivillig och förebyggande
salmonellakontroll av fjäderfäbesättningar. Undersökning som avses i 5 §
skall utföras varannan vecka.
8 § Den som driver verksamhet med provtagningskrav enligt 5 och 6 §§
skall tillse att uttagandet av prover för bakteriologisk undersökning sker
med åtta veckors mellanrum och utförs av en veterinär som har utsetts av
Jordbruksverket.
9 § Den som driver verksamhet med provtagningskrav enligt 4 - 6 §§ skall
tillse att prov insänds till veterinärmedicinskt laboratorium. De prover som
tas ut enligt 8 § skall dock veterinären insända till veterinär-medicinskt
laboratorium.
10 § Ett svenskt veterinärmedicinskt laboratorium, som åtar sig att utföra
de uppgifter som avses i 11 §, får anlitas för de bakteriologiska
undersökningarna.
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Den bakteriologiska undersökningen skall utföras enligt en modell som
godkänts av Nordisk metodikkommitté för livsmedel.
11 § Det veterinärmedicinska laboratorium som anlitas för undersökningen skall länsvis registrera samtliga inkommande prover och
provresultat på en särskild journal. Från denna journal skall det kunna
utläsas om provet har inkommit från en djurägare eller en veterinär.
Journalen skall före den 1 mars varje år sändas till länsveterinären i det län
där besättningen är belägen. Journalen skall vara utformad på ett sätt som
gör det enkelt att kontrollera huruvida provtagningar i länets besättningar
har skett i enlighet med dessa föreskrifter.
Övriga bestämmelser
12 § Om särskilda skäl föreligger kan Jordbruksverket medge undantag
från bestämmelserna i dessa föreskrifter.
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