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Statens jordbruksverks föreskrifter
om organiserad hälsokontroll av husdjur;
beslutade den 29 april 1993
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 och 3 §§ förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m., följande.
1 kap.

Allmänt

1 § Den organiserade hälsovården av husdjur (hälsokontrollen) har till
ändamål att motverka eller förebygga sjukdomar hos husdjur. Den skall
främja en hälsomässigt högstående och ändamålsenlig produktion samt
bidra till att utreda orsakerna till vissa sjukdomstillstånd av djurskyddsmässig eller större ekonomisk betydelse. Den skall vidare genom rådgivning och upplysning samt genom medverkan till utveckling av sjukdomsdiagnostiska metoder verka i sjukdomsförebyggande syfte. Härvid
bör även miljöbefrämjande och arvshygieniska synpunkter samt sambandet mellan djurhälsa och folkhälsa beaktas.
Verksamheten skall bedrivas bland annat genom besättningsutredningar, undersökningar av djurens miljö samt genomgångar av djurmaterial, utfodring och skötsel. Redovisningar över produktion, reproduktion,
sjukdomstillstånd skall härvid utnyttjas. Arvshygieniska uppläggningen i
stort och på besättningsnivå skall beaktas. Kliniska och laboratoriemässiga undersökningar skall göras. Sjukdomsregistreringar vid
normal- och sanitetsslakt skall bearbetas. Med utgångspunkt från gjorda
observationer lämnas råd och förslag till lämpliga åtgärdsprogram. Samarbete skall ske med besättningsveterinären, d.v.s. distriktsveterinär eller
annan praktiserande veterinär.
2 kap.

Gemensamma föreskrifter

1§
En huvudman som avser anordna hälsokontroll skall ansöka hos
Jordbruksverket om godkännande av plan och riktlinjer för verksamheten
enligt 1 § förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m. Planen skall
omfatta bl. a. verksamhetens uppläggning i stort, registreringsrutiner på
besättningsnivå, regionindelning samt uppgift om ansvarig personal för
verksamheten.
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2§
Jordbruksverket kan föreskriva att det hos huvudman för organiserad hälsokontroll skall finnas en samarbetsnämnd (central djurhälsonämnd) vilken skall representera samtliga inom branschen förekommande
organisationer och sammanslutningar. Jordbruksverket fastställer
nämndens instruktion samt efter förslag från huvudmannen nämndens
sammansättning.
Den centrala djurhälsonämnden skall medverka till bildandet av samrådsgrupper inom de regioner där nämnden finner behov därav föreligga.
Samrådsgrupperna skall representera samtliga inom branschen
förekommande organisationer och sammanslutningar inom respektive
region.
3§
Den som är huvudman för organiserad hälsokontroll, vilken inte är
enbart lokalt förankrad, skall göra en för verksamheten ändamålsenlig
regionindelning och tillse att verksamheten bedrivs efter av Jordbruksverket godkända riktlinjer och i nära samverkan med annan produktionsservice för husdjur. Huvudmannen skall svara för fortbildning av den
personal som handhar hälsokontrollen. Årsredogörelse över verksamheten
under närmast föregående verksamhetsår skall huvudmannen upprätta och
snarast efter verksamhetsårets utgång tillställa Jordbruksverket och i
förekommande fall central djurhälsonämnd för de verksamhetsområden
som berör nämnden.
4§
Hos huvudmannen skall finnas en för verksamheten ansvarig
hälsokontrollenhet under chefsskap av en veterinär. Hälsokontrollenheten
skall vara organisatoriskt skild från övrig verksamhet hos huvudmannen
och ge anvisningar till de regionalt i hälsokontrollen verksamma
veterinärerna om den veterinärmedicinska inriktningen av hälsokontrollen.
5§
Den som är regionalt ansvarig skall upprätta årsredogörelse över
verksamheten under närmast föregående verksamhetsår och snarast efter
verksamhetsårets utgång lämna den till huvudmannen och till Jordbruksverket i de län som berörs av den regionala organisationens verksamhet.
6§
I varje till hälsokontrollen ansluten besättning skall finnas ett för
ändamålet lämpligt journalföringssystem (journal). Resultatet av sjukdomsutredningar och därav föranledd rådgivning skall införas i denna
journal.
Veterinär som anlitas för sjukvård i en besättning, som är ansluten till
kontrollen, skall registrera gjorda iakttagelser och behandlingar av
betydelse för hälsokontrollen på sätt som anges i planen för densamma.
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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.
Märkningen skall utvisa från vilken besättning djuret kommer.
Den som är huvudman för hälsokontroll skall så långt det är möjligt
tillse att identitetsmärkningen inte utnyttjas obehörigt.
8§
Länsstyrelsen utövar tillsyn över hälsokontroller som bedrivs inom
styrelsens område.
Ansvarig veterinär är skyldig att till länsstyrelsen rapportera brister i
hur hälsokontrollen efterlevs, om inte påpekanden har effekt.
Om det vid tillsynen uppkommer allvarliga anmärkningar mot verksamheten skall länsstyrelsen anmäla detta till Jordbruksverket.
3 kap.

Svinhälsovård

1§
Till svinhälsokontrollen kan anslutas besättningar som är anslutna
till svinstamkontrollen, gyltproducerande och smågrisproducerande samt
slaktsvinsproducerande besättningar.
2§
Regionalt skall hälsokontrollen
- genom allmän rådgivning sprida information om sjukdomsförebyggande
åtgärder,
- informera ägare av svinbesättningar om vad verksamheten innebär,
- på djurägarens begäran ansluta besättningar till kontrollen,
- vinnlägga sig om att hälsokontrollen utförs opartiskt,
- svara för fortlöpande dokumentation av utförda undersökningar,
- tillse att besättningar med hälsoproblem skyndsamt blir föremål för
nödvändig utredning och rådgivning, och
- hålla nära kontakt med de veterinärer som sköter djursjukvården i de till
kontrollen anslutna besättningarna och med företrädare för andra
verksamhetsområden med anknytning till svinuppfödningen.
3§
Regionalt skall finnas för verksamheten ansvariga svinhälsokontrollenheter. Behörig som chef för enheten är, om Jordbruksverket
ej medger annat, en veterinär som efter legitimation fullgjort veterinär
tjänstgöring under minst fem år, varav minst ett år som distriktsveterinär,
minst tre år vid svinhälsokontroll, och som dessutom har
specialistkompetens i svinens sjukdomar.
4§
Hälsokontrollen skall ske
i besättningar anslutna till svinstamkontrollen, i gyltproducerande
besättningar och i besättningar, som håller galt tillgänglig för hondjur
från andra besättningar genom regelbundet återkommande veterinärbe-
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sök minst två gånger årligen och i övrigt genom personal som är underställd den veterinär som leder kontrollen.
i smågrisproducerande besättningar genom gårdsbesök av en veterinär eller den personal i övrigt som handhar hälsokontrollen i den
omfattning som veterinären finner erforderligt och
i slaktsvinsproducerande besättningar genom gårdsbesök av en
veterinär i den omfattning som veterinären finner erforderligt på basis av
besiktningsfynd vid köttbesiktningen, kliniska iakttagelser och övriga
föreliggande indikationer på otillfredsställande hälsotillstånd.
5§
Veterinär som är anställd vid hälsokontrollen får utfärda försäljningstillstånd med hälsodeklaration för ägare eller innehavare av besättningar anslutna till svinstamkontrollen, gylt- och smågrisproducerande
besättningar samt besättningar som håller galt när djurens allmäntillstånd
och de hygieniska förhållandena är tillfredsställande samt det inte påvisats
någon sjukdom som kan inverka menligt på hälsotillståndet och det
ekonomiska utbytet i en annan besättning.
Försäljningstillstånd med hälsodeklaration får ej utfärdas för besättningar där inköpta grisar uppföds för avsalu såsom livdjur.
6§
Försäljningstillstånd med hälsodeklaration utfärdas med giltighet
under högst ett år och kan återkallas tidigare av veterinär om anledning
därtill föreligger. För smågrisproducerande besättningar får tillståndet med
hälsodeklaration förnyas av veterinär utan att han gjort besök i
besättningen under förutsättning att anmärkning mot hälsotillståndet ej
framkommit vid tillsynen av besättningen i övrigt.
7§
Återkallas ett försäljningstillstånd med hälsodeklaration som
utfärdats för en besättning ansluten till svinstamkontrollen skall detta
omedelbart anmälas till Jordbruksverket. Utfärdas ett nytt tillstånd med
hälsodeklaration för sådan besättning skall detta anmälas till verket.
8§
Till besättningar som erhållit försäljningstillstånd med hälsodeklaration får endast införas djur från annan motsvarande besättning. Vid
transporter av smågrisar och andra livdjur får djur från en besättning som
erhållit försäljningstillstånd med hälsodeklaration endast samlastas med
djur från annan motsvarande besättning.

4 kap.

Hälsokontroll av mjölkkor

1§
Till hälsokontroll av mjölkkor kan alla besättningar anslutas
kollektivt och/eller enskilt.
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2§
Den organisation som fått uppdrag att regionalt svara för
kontrollverksamheten skall
- genom allmän rådgivning sprida information om sjukdomsförebyggande
åtgärder,
- uppmana djurägare med besättningsproblem att låta verkställa utredning
av situationen,
- erbjuda besättningar som kan antas ha störd juverhälsa anslutning med
fortlöpande kontroll, och
- svara för fortlöpande dokumentation av utförda undersökningar.
3§
Vid den regionala organisationen skall finnas en för verksamheten
ansvarig veterinär. Behörig till sådan befattning är, om Jordbruksverket ej
medger annat, veterinär som efter legitimation fullgjort veterinär
tjänstgöring under minst tre år, varav minst ett år som distriktsveterinär,
minst ett år vid hälsokontroll av mjölkkor, minst tre månader vid
laboratorium med mastit-bakteriologisk inriktning och minst tre månader
vid kontrollslakteri.
4§

Hälsokontrollen skall ske
i kollektivt anslutna besättningar genom cellhaltsundersökning eller
jämförbar test av leverantörsmjölken en gång per månad,
i enskilt anslutna besättningar i för varje besättning erforderlig
omfattning bl. a. genom återkommande besättningsgenomgångar och
cellhaltskontroll av koprover.
5§
Anslutningen till hälsokontroll av mjölkkor får vid försäljning av
kor inte åberopas utan särskilt medgivande av den veterinär som regionalt
leder verksamheten. Kon skall då åtföljas av ett veterinärintyg på en av
Jordbruksverket godkänd blankett. Veterinärintyget skall innehålla
resultaten av en klinisk undersökning och en laboratorieundersökning av
kons juver samt övriga mikrobiologiska undersökningar vilka utförts inom
tjugoen dagar före försäljningen.
5 kap.

Hälsokontroll av köttproducerande nötkreatur

1§
Till hälsokontroll av köttproducerande besättningar kan alla nötkreatursbesättningar anslutas.
Hälsokontrollen skall i första hand inriktas på besättningar som baserar
sin produktion på inköp av kalvar.
2§
Den organisation som fått uppdrag att regionalt svara för
kontrollverksamheten skall se till att kontrollen utförs opartiskt samt
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- genom allmän rådgivning sprida information om sjukdomsförebyggande
åtgärder,
- hålla nära kontakt med forskningens företrädare och verka för
tillämpningen av forskningens resultat,
- verka för en från hälso- och produktionssynpunkt hög kvalitet på förmedlingskalvar,
- erbjuda djurägare med besättningsproblem att utreda orsaken till problemen och föreslå åtgärdsprogram,
- svara för fortlöpande dokumentation av utförda undersökningar
(besättningsjournal),
- hålla nära kontakt med de veterinärer som sköter djursjukvården i de till
kontrollen anslutna besättningarna och med företrädare för andra
verksamhetsområden med anknytning till köttproduktion.
3§
Vid den regionala organisationen skall finnas en för verksamheten
ansvarig veterinär. Behörig till sådan befattning är, om Jordbruksverket ej
medger annat, veterinär som efter legitimationen tjänstgjort, som veterinär
under minst tre år, varav minst ett år som distriktsveterinär, minst sex
månader i organiserad hälsokontroll, minst tre månader vid
veterinärmedicinskt laboratorium med patologisk-anatomisk och/eller
mikrobiologisk inriktning samt minst tre månader vid slakteri.
4§
I anslutna besättningar skall hälsokontrollen utformas så att
besättningarnas hälsostatus övervakas genom besök, uppföljning av
sjukdomsregistreringar i samband med slakt, obduktioner, besättningsjournaler m.m.
Hälsokontrollbesöket kan utföras i anslutning till en sjukdomsutredning eller vid ett särskilt besök för genomgång av sjukdomsförebyggande
åtgärder.
5§
Särskild hälsokontroll avseende viss sjukdom kan efter godkännande av Jordbruksverket anordnas av huvudmannen för hälsokontrollen.
6§
Vid försäljning av livdjur kan den veterinär som är ansvarig för
hälso- eller sjukvården i besättningen utfärda hälsodeklaration för djur från
hälsokontrollerad besättning eller hela besättningen. Hälsodeklaration
utfärdas på formulär godkänt av Jordbruksverket.
6 kap.

Hälsokontroll för tjurstationer

1§
Hälsokontrollen för tjurstationer har särskilt till uppgift att förebygga att vissa smittsamma sjukdomar sprids via sperma inom landet eller
vid export till andra länder.

6

SJVFS 1993:42
Saknr K 152

2§
Till hälsokontroll för tjurstationer kan anslutas individprövningsstationer, däri inräknat isoleringsstall samt stationer för spermaproduktion.
3§
Varje ansluten station skall utse en veterinär som är ansvarig för att
hälsokontrollens bestämmelser följs.
Behörig till en sådan befattning är, om Jordbruksverket inte medger
annat, den veteinär som efter legitimation tjänstgjort som veterinär under
minst fem år, varav minst två inom seminverksamhet för nötkreatur.
4§
Stationen skall en gång per år låta statsepizootologen eller dennes
ställföreträdare genomföra kontroll av att hälsokontrollens bestämmelser
följs. Länsstyrelsen bör också vara företrädd vid detta tillfälle. På
statsepizootologens begäran kan personal från institutionen för obstetrik
och gynekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet delta i kontrollen.
5§
Om kliniska tecken eller en serologisk reaktion påvisas för någon av
de i kontrollprogrammet ingående sjukdomarna skall den ansvarige
veterinären omedelbart underrätta Jordbruksverket, som då beslutar om
åtgärder.
6§
Den ansvarige veterinären får utfärda intyg över att tjurstationen
står under officiell hälsokontroll. Han får också låta ta sådana prover som
kan krävas av en eventuell importör av svenska tjurar eller sperma från
sådana samt utfärda intyg över proverna.
7§
Den ansvarige veterinären skall övervaka samling, kvalitetsbedömning, behandling och lagring av sperma från de vid stationen uppställda tjurarna.

7 kap.

Hälsokontroll avseende Aujeszkys sjukdom

1§
Hälsokontrollen har till uppgift att genom förebyggande åtgärder
hindra spridning av det virus som orsakar Aujeszkys sjukdom (AD).
2§

Till AD-kontrollen kan alla svinbesättningar anslutas.

3§

Slakteriförbundet är huvudman för AD-kontrollen.
Huvudmannen skall se till att
- kontrollen utförs opartiskt,
- genom rådgivning sprida information om sjukdomsförebyggande
åtgärder,
- hålla nära kontakt med forskningens företrädare och verka för
tillämpningen av forskningens resultat,
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- svara för fortlöpande dokumentation av utförda undersökningar och
- hålla nära kontakt med övriga veterinärer som är kliniskt verksamma i till
kontrollen ansluten besättning och med företrädare för andra verksamhetsområden med anknytning till svinproduktion.
4§
I varje region skall finnas en för verksamheten ansvarig veterinär.
Behörig till sådan befattning är, om Jordbruksverket inte medger annat,
veterinär som efter legitimationen fullgjort veterinär tjänstgöring under
minst fem år, varav minst ett år som distriktsveterinär och minst tre år vid
svinhälsokontroll och som dessutom har specialistkompetens i svinens
sjukdomar.
5§
Djur från besättning som uppfyller av Jordbruksverket godkända
riktlinjer om AD-frihet får överlåtas tillsammans med särskilt intyg om ADfrihet. Sådant intyg får utfärdas av en veterinär som är regionansvarig för
AD-kontrollen.
8 kap.

Hälsokontroll avseende leukos på nötkreatur

1§
Hälsokontrollen har till uppgift att genom förebyggande åtgärder
hindra spridning av det virus som orsakar bovin leukos.
2§

Till leukoskontrollen får anslutas alla nötkreatursbesättningar.

3§
Huvudmannen skall
- se till att av Jordbruksverket godkända riktlinjer för verksamheten
efterlevs,
- se till att kontrollen utförs opartiskt,
- genom rådgivning sprida information om sjukdomsförebyggande
åtgärder,
- hålla nära kontakt med forskningens företrädare och verka för
tillämpningen av forskningens resultat,
- svara för fortlöpande dokumentation av utförda undersökningar, och
- hålla nära kontakt med övriga veterinärer och andra som är verksamma i
till kontrollen ansluten besättning samt med företrädare för andra verksamhetsområden med anknytning till nötkreaturproduktion.
4§
Vid varje region skall finnas en för verksamheten ansvarig veterinär. Behörig till sådan befattning är, om inte Jordbruksverket medger
annat, veterinär som efter legitimationen fullgjort veterinär tjänstgöring
under minst tre år, varav minst ett år som distriktsveterinär, minst ett år vid
hälsokontroll av nötkreatur, minst tre månader vid laboratorium med
mikrobiologisk inriktning och minst tre månader vid kontrollslakteri.
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5§
Djur från besättning som uppfyller av Jordbruksverket godkända
riktlinjer om leukosfrihet får överlåtas tillsammans med särskilt intyg om
leukosfrihet. Sådant intyg får utfärdas av en veterinär som är regionansvarig för leukoskontrollen eller efter dennes bestämmande av annan
veterinär med insikt om besättningens hälsostatus.
9 kap.

Hälsokontroll avseende odlad fisk och odlade kräftor

1§
Hälsokontrollen har till uppgift att genom förebyggande åtgärder
förhindra uppkomst och begränsa utbredning av smittsamma och miljöbetingade sjukdomar hos odlad fisk och odlade kräftor.
2§

Till kontrollen får anslutas alla odlingar av fisk och kräftor.

3§
Huvudmannen skall
- se till att av Jordbruksverket godkända riktlinjer för verksamheten efterlevs,
- se till att kontrollen utförs opartiskt,
- följa sjukdomsutvecklingen inom landet så att smittspridning hindras
genom sjukdomsförebyggande åtgärder,
- genom rådgivning sprida information om sjukdomsförebyggande åtgärder,
- hålla nära kontakt med forskningens företrädare och verka för tilllämpningen av forskningens resultat,
- svara för fortlöpande dokumentation av utförda undersökningar och
anslutna odlingars hälsotillstånd.

4§
Inom hälsokontrollen skall finnas en veterinär eller fiskpatolog som
är ansvarig för de sjukdomsförebyggande åtgärderna. Ansvarig veterinär
eller fiskpatolog skall om inte Jordbruksverket medger annat ha minst fem
års erfarenhet av diagnostik av fisksjukdomar.
5§
Fisk eller kräftor från odling som uppfyller av Jordbruksverket
godkända riktlinjer får överlåtas 1 tillsammans med särskilt intyg om att de
kommer från hälsokontrollerad odling. Sådant intyg får utfärdas av den
ansvarige veterinären eller fiskpatologen eller efter dennes bestämmande
av annan med insikt om odlingens hälsostatus.
10 kap.

Hälsokontroll av får

1§
Till hälsokontroll av får (fårhälsovård) kan alla fårbesättningar
anslutas.
Hälsokontrollen kan ingå som en del i den officiella kontrollen av får.
9
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2§
Hälsokontrollen skall följa och förbättra hälsoläget i såväl enskilda
besättningar som hela näringen. Verksamhetens tyngdpunkt skall läggas
vid sjukdomsförebyggande åtgärder. Den organisation som fått i uppdrag
att svara för kontrollverksamheten skall se till att hälsokontrollen utförs
opartiskt.
3§
För den regionala kontrollverksamheten skall finnas en ansvarig
veterinär. Behörig till sådan befattning är, veterinär som efter legitimationen tjänstgjort som veterinär under minst tre år, varav minst ett år som
distriktsveterinär, minst sex månader i organiserad hälsokontroll, minst tre
månader vid veterinärmedicinskt laboratorium med patologisk-anatomisk
och/eller mikrobiologisk inriktning samt minst tre månader vid
kontrollslakteri.
4§
I anslutna besättningar skall hälsokontrollen utformas så att besättningarnas hälsotillstånd övervakas genom rapportering av sjukdomar,
störningar och behandlingar till den officiella fårkontrollen.
5§
Till hälsokontrollen anslutna besättningar som har hälsoproblem
skall genom hälsokontrollen kunna erhålla dels utredning rörande orsaken, dels förslag till förbättringar.

-------------------------

1 Vad gäller flyttning av fisk och kräftor finns även bestämmelser utfärdade av
Fiskeri-verket.

6§
Hälsokontrollen skall bedrivas i nära kontakt med den veterinär som
sköter sjukvården i besättningen.
7§
Jordbruksverket kan medge att den organisation som är ansvarig
för hälsokontrollen anordnar särskild kontroll för en viss sjukdom på får.
11 kap.

Hälsokontroll avseende sjukdomen Maedi-Visna hos får

1§
Hälsokontrollen har till uppgift att genom förebyggande åtgärder
hindra spridning av det virus som orsakar sjukdomen Maedi-Visna hos får.
2§

Till Maedi-Visna-kontrollen får anslutas alla fårbesättningar.

3§
Huvudmannen skall se till att
- kontrollen utförs opartiskt,
- genom rådgivning sprida information om sjukdomsförebyggande
åtgärder,
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- hålla nära kontakt med forskningens företrädare och verka för
tillämpningen av forskningens resultat,
- svara för fortlöpande dokumentation av utförda undersökningar, och
- hålla nära kontakt med övriga veterinärer som är kliniskt verksamma i till
kontrollen ansluten besättning och med företrädare för andra verksamhetsområden med anknytning till fårproduktion.
4§
I varje region skall finnas en för verksamheten ansvarig veterinär.
Behörig till sådan befattning är, om inte Jordbruksverket medger annat,
veterinär som efter legitimationen fullgjort veterinär tjänstgöring under
minst tre år, varav minst ett år som distriktsveterinär, minst sex månader i
organiserad hälsokontroll, minst tre månader vid veterinärmedicinskt
laboratorium med patologisk-anatomisk och/eller mikrobiologisk inriktning
samt minst tre månader vid kontrollslakteri.
5§
Djur från besättning som uppfyller av Jordbruksverket godkända
riktlinjer om frihet från sjukdomen Maedi-Visna får överlåtas tillsammans
med särskilt intyg om frihet från Maedi-Visna. Sådant intyg får utfärdas av
en veterinär som är regionansvarig för Maedi-Visna-kontrollen.
12 kap.

Hälsokontroll avseende sjukdomen bovin virus diarré
(BVD) hos nötkreatur

1 § Hälsokontrollen har till uppgift att genom förebyggande åtgärder
hindra spridning av det virus som orsakar sjukdomen BVD hos nötkreatur.
2 § Till BVD-kontrollen får anslutas alla nötkreaturbesättningar.
3 § Huvudmannen skall se till att
- kontrollen utförs opartiskt,
- genom rådgivning sprida information om sjukdomsförebyggande
åtgärder,
- hålla nära kontakt med forskningens företrädare och verka för
tillämpningen av forskningens resultat,
- svara för fortlöpande dokumentation av utförda undersökningar, och
- hålla nära kontakt med övriga veterinärer som är kliniskt verksamma i till
kontrollen ansluten besättning och med företrädare för andra verksamhetsområden med anknytning till nötkreaturproduktion.
4 § I varje region skall finnas en för verksamheten ansvarig veterinär.
Behörig till sådan befattning är, om inte Jordbruksverket medger annat,
veterinär som efter legitimationen fullgjort veterinär tjänstgöring under
minst tre år, varav minst ett år som distriktsveterinär, minst sex månader i
organiserad hälsokontroll, minst tre månader vid veterinärmedicinskt
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laboratorium med patologisk-anatomisk och/eller mikrobiologisk inriktning
samt minst tre månader vid kontrollslakteri.
5 § Djur från besättning som uppfyller av Jordbruksverket godkända
riktlinjer om frihet från sjukdomen BVD får överlåtas tillsammans med
särskilt intyg om frihet från BVD. Sådant intyg får utfärdas av en veterinär
som är regionansvarig för BVD-kontrollen eller efter dennes bestämmande
av annan veterinär med insikt om besättningens hälsostatus.
13 kap.

Undantag

Jordbruksverket får meddela undantag från bestämmelserna i denna författning.
------------------------Denna författning träder i kraft den 1 juni 1993, då Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1986:35) om organiserad hälsokontroll av
husdjur skall upphöra att gälla.

SVANTE ENGLUND

Lars Weistedt
(Djurhälsoenheten)
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