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KAPITEL 3 AVIÄR INFLUENSA
Jfr rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för
bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (EUT L
10, 14.01.2006 s.16).

Med epizootilagstiftningen och direktiv 2005/94/EG som grund har
följande bekämpningsplan utarbetats.

Planen gäller vid misstänkt eller konstaterat utbrott av aviär influensa hos fjäderfän
och andra fåglar i fångenskap.

A. Åtgärder vid misstanke om aviär influensa
1. Anmälan
a. En veterinär som misstänker förekomst av aviär influensa ska omedelbart per
telefon anmäla detta till Jordbruksverket och länsstyrelsen (länsveterinären).
b. En person som misstänker att aviär influensa har drabbat djur i hans/hennes vård
ska omedelbart anmäla detta till distriktsveterinär eller annan veterinär.
c. Övriga personer som yrkesmässigt kommer i kontakt med mottagliga djur eller
produkter från dessa och som misstänker förekomst av aviär influensa ska
omedelbart anmäla detta till Jordbruksverket och länsstyrelsen (länsveterinären) om
Jordbruksverket inte redan har vidtagit åtgärder.
d. Ytterligare bestämmelser och anvisningar om anmälan vid misstanke om
epizootisk sjukdom finns i kapitlen Veterinär, Länsstyrelsen och Statens
Veterinärmedicinska Anstalt i Del I.
2. Undersökning och provtagning
a. Den veterinär som misstänker aviär influensa i en anläggning ska kliniskt
undersöka misstänkt smittade djur och ta de prover som bedöms nödvändiga för att
bekräfta eller utesluta misstanken.
b. En veterinär som Jordbruksverket utser ska vid behov ta ytterligare prover i den
misstänkt smittade besättningen.
Bestämmelser och anvisningar om hur provtagning ska ske, vart prover ska skickas
och hur emballering av prover ska gå till finns i kapitlet Provtagning, transport av
prover samt epizootiutrustning i Del I.
Bestämmelser och anvisningar om lämpliga skyddskläder och skyddsutrustning för
den personal som arbetar med provtagningen finns i kapitlet Skyddskläder och
smittrening i Del I.
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3. Spärrförklaring
En veterinär som har grundad anledning att misstänka förekomst av aviär influensa
ska omgående spärrförklara anläggningen.
Bestämmelser och anvisningar om spärrförklaring finns i kapitlet Spärrförklaring
och smittförklaring i Del I.
4. Avspärrning m.m.
a. Den veterinär som spärrförklarar anläggningen ska se till att tillfartsvägarna till
området snarast provisoriskt stängs av. Avstånd mellan djuranläggning och
avstängning bör vara minst 300 meter.
b. Spärrförklarande veterinär eller en veterinär som Jordbruksverket utser ska se till
att så snart som möjligt
-

tillfartsvägarna stängs av med vägbommar eller likvärdigt,

-

anslag som anger att anläggningen är spärrförklarad och att tillträde är
förbjudet (epizootianslag 2) snarast sätts upp vid avstängningarna, samt att

-

utrustning för smittrening av stövlar och andra skodon samt utrustning för
personlig smittrening placeras vid avstängningarna och vid samtliga in- och
utgångar till djurutrymmen.
Jordbruksverket kan, efter en riskbedömning, medge undantag för
anläggningar med andra fåglar i fångenskap som hålls i icke kommersiella
anläggningar.
För smittrening ska användas desinfektionsmedel som säkert oskadliggör det
aktuella smittämnet.

Bestämmelser och anvisningar om avstängningar och anslag finns i kapitlet
Spärrförklaring och smittförklaring i Del I
Bestämmelser och anvisningar om smittrening och lämpliga medel finns i kapitlet
Skyddskläder och smittrening i Del I.
5. Spärrbestämmelser
Anvisningar om lämpliga restriktioner finns i kapitlet Spärrförklaring och
smittförklaring i Del I.
a. Alla fjäderfän och andra fåglar i fångenskap ska tas in i en byggnad i anläggningen
och hållas kvar där. Om detta inte är praktiskt möjligt eller om deras välbefinnande
då äventyras, ska de hållas instängda på någon annan plats i samma anläggning så att
de inte har någon kontakt med andra fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap i andra
anläggningar. Alla rimliga åtgärder ska vidtas för att begränsa kontakten med vilda
fåglar till ett minimum.
Jordbruksverket kan medge undantag efter en riskbedömning och med hänsyn till
vidtagna försiktighetsåtgärder.
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b. Inga fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap får flyttas till eller från
anläggningen.
Jordbruksverket kan medge undantag efter en riskbedömning samt med hänsyn till
vidtagna försiktighetsåtgärder och djurens destination.
c. Personer, tama däggdjur, fordon och utrustning får inte flyttas till eller från
anläggningen utan tillstånd av Jordbruksverket. Flyttning får bara ske på de villkor
som verket bestämmer.
d. Slaktkroppar eller kroppar av självdöda fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap,
fjäderfäkött, djurfoder, redskap, avfall, gödsel, använt strö eller annat som kan tänkas
medföra spridning av aviär influensa får inte flyttas från anläggningen utan tillstånd
av Jordbruksverket.
Jordbruksverket kan medge undantag från flyttförbudet efter en riskbedömning samt
med hänsyn till vidtagna säkerhetsåtgärder för att hindra smittspridning och
produkternas eller materialets destination.
e. Inga ägg får lämna anläggningen.
f. Jordbruksverket kan medge undantag från förbudet mot att föra ägg från en
anläggning där aviär influensa misstänks och ge tillstånd för transport av ägg från en
spärrförklarad anläggning enligt (1) eller (2).
(1) Transport för tillverkning av äggprodukter direkt till en anläggning som
Jordbruksverket utser och som uppfyller kraven i kapitel II i avsnitt X i bilaga III
till förordning (EG) nr 853/2004 och där hantering och behandling sker enligt
kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004. Följande villkor ska
uppfyllas för att transporten ska få ske.
-

Äggen ska transporteras direkt från den spärrförklarade anläggningen till
äggproduktanläggningen.

-

Sändningen ska efter ilastningen förseglas under övervakning av en
veterinär som Jordbruksverket utser och ska förbli förseglad under hela
transporten.

-

Vid framkomsten till äggproduktanläggningen ska förseglingen brytas av
en veterinär eller en annan person som Jordbruksverket utser.

-

Den veterinär som är utsedd av Jordbruksverket att ansvara för åtgärderna i
den spärrförklarade anläggningen ska underrätta Livsmedelsverket och
äggproduktanläggningen om sändningen.

-

I äggproduktanläggningen ska
-

äggen från och med ankomsten tills de är färdigbearbetade hållas
avskilda från andra ägg,

-

skalen oskadliggöras så att aviärt influensavirus säkert förstörs, samt

-

äggförpackningsmaterialet antingen oskadliggöras eller smittrenas så
att aviärt influensavirus förstörs
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-

Äggen ska transporteras i smittrenade fordon. Säkerhetsåtgärder för att
hindra smittspridning ska gälla för personal, utrustning och fordon som
deltar i transporten av äggen.

(2) Transport för att oskadliggöras.
6. Spårande av kontaktanläggningar
a. Den veterinär som undersöker djur i en misstänkt smittad anläggning eller som
spärrförklarar en anläggning där smitta misstänks, ska notera uppgifter från den som
har djuren i sin vård om
-

eventuella kontaktanläggningar som tagit emot djur, produkter eller misstänkt
kontaminerat material från det område där en epizootisk smitta misstänks
förekomma under den tid smitta kan ha funnits där,

-

kontaktanläggningar som på motsvarande sätt kan ha spridit smitta till det
misstänkt smittade området,

-

personkontakter eller andra kontakter som kan ha medfört smittspridning till
eller från det misstänkt smittade området,

-

anläggningar och områden med djurhållning som genom sin geografiska
närhet till det misstänkt smittade området kan ha spridit smitta dit eller utsatts
för smitta därifrån, samt

-

leveranser av foder eller andra varor till och från det misstänkt smittade
området från och med den tidpunkt då smittan misstänks ha förts dit, dock
minst under de senaste tre veckorna.

Om undersökande eller spärrförklarande veterinär inte fått uppgifter om
kontaktanläggningar i samband med undersökning eller spärrförklaring ska en
veterinär som Jordbruksverket utser ansvara för att så sker.
b. Veterinären ska på snabbast möjliga sätt meddela Jordbruksverket om eventuella
kontaktanläggningar.
Jordbruksverket ansvarar för att dessa kontaktanläggningar spärrförklaras skriftligt
om det bedöms motiverat och veterinären inte har möjlighet att göra detta.
7. Inventering av anläggningens djurbestånd m.m.
a. Spärrförklarande veterinär ska göra en inventering av anläggningens djurbestånd
vid spärrtillfället och även anteckna vilka lager som finns i anläggningen av foder,
strö, gödsel, ägg och andra produkter av djur, var lagren finns och hur stora de är.
Dessa uppgifter är av betydelse bl.a. för bedömning av eventuella ersättningsanspråk.
b. Vid inventering av djurbeståndet ska alla olika arter av fjäderfän och andra fåglar i
fångenskap liksom alla tama däggdjur i den spärrförklarade anläggningen räknas och
förtecknas. Om antalet fjäderfän och andra fåglar i fångenskap inte går att räkna ska
antalet uppskattas uppdelat på arter av fjäderfän eller andra arter av fåglar i
fångenskap.
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För varje djurslag och art ska noteras
-

i vilket utrymme djuren är placerade,

-

antal djur som dött,

-

antal djur som visar kliniska symtom på aviär influensa eller som sannolikt är
smittade, samt

-

antal djur som saknar symtom.

c. Inventeringen ska hållas aktuell under hela spärrtiden. Djur som kläcks, insjuknar,
avlivas eller självdör ska noteras.
De löpande anteckningarna ska föras av djurhållaren och ska på begäran visas upp
för Jordbruksverket och länsstyrelsen.
d. Veterinären ska på Jordbruksverkets blankett Epi 3 skriva rapport över utförd
förrättning i samband med spärrförklaringen.

8. Rekognoscering av plats för epizootigrav
Redan under den tid en anläggning är spärrförklarad i avvaktan på diagnos kan det
vara motiverat att en veterinär som besöker anläggningen för att ta prover, inventera
djurbestånd m.m. även undersöker om det finns en lämplig plats för en epizootigrav i
eller nära det spärrförklarade området.
Anvisningar om lämplig placering av epizootigrav finns i kapitlet Oskadliggörande i
Del I.
9. Smittutredning
a. En smittutredning ska snarast inledas. Ansvarig för denna är en veterinär som
Jordbruksverket utser.
b. Smittutredningen ska minst omfatta följande.
-

Bedömning av den tid under vilken aviär influensa kan ha funnits i
anläggningen, området eller transportmedlet innan den upptäcktes och
anmäldes,

-

efterforskning av varifrån smittan kan ha spridits till den anläggning eller det
område där smitta misstänks,

-

efterforskning av andra anläggningar och områden som kan ha smittats från
samma källa, samt

-

utredning av på vilket sätt (t.ex. med personer, fordon, djur, djurprodukter,
slaktkroppar eller annat material) smitta kan ha spridits till eller från den
anläggning eller det område där smitta misstänks.

c. Jordbruksverkets blankett Epi 11 är lämplig att använda vid utredningen eftersom
den är särskilt utformad för ändamålet.

Epizootihandboken 2006 Del II 03 Aviär influensa

8
Blankett Epi 11 ska kombineras med blankett Epi 3 som innehåller uppgifter om
vilka djur som finns i besättningen vid spärrtillfället.

10. Kompletterande åtgärder
Mot bakgrund av de preliminära resultaten av en epidemiologisk undersökning kan
Jordbruksverket besluta om tillfälliga restriktioner eller åtgärder enligt a, b eller c om
en misstänkt smittad anläggning ligger i ett fjäderfätätt område
a. Tillfälliga restriktioner för förflyttning av fjäderfän, andra fåglar i fångenskap och
ägg samt för förflyttning av fordon som används inom fjäderfäsektorn kan införas
inom ett begränsat område eller i hela landet.
Sådana restriktioner kan även omfatta förflyttningar av tama däggdjur, men i sådana
fall får de inte gälla längre än 72 timmar om det inte är särskilt motiverat.
b. Jordbruksverket kan besluta att de åtgärder som ska vidtas i smittförklarade
anläggningar (spärr, avlivning, oskadliggörande, smittrening) ska vidtas i en
anläggningen redan vid misstanke.
Beslutet kan dock begränsas till att gälla enbart de fjäderfän eller andra fåglar i
fångenskap som misstänks vara smittade och deras produktionsenheter om
omständigheterna medger det.
Om fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap avlivas ska prover tas på dem så att
risken för ett misstänkt utbrott kan bekräftas eller uteslutas enligt diagnostikhandboken för aviär influensa. Jordbruksverket beslutar om sådan provtagning och
utser veterinär som ska ansvara för den.
c. Ett tillfälligt kontrollområde kan upprättas runt en misstänkt smittad anläggning.
I anläggningarna i detta område gäller restriktioner och åtgärder motsvarande dem
som gäller för spärrförklarade anläggningar, allt i den utsträckning som
Jordbruksverket bestämmer.
11. Upphävande av spärrförklaring
a. Jordbruksverket beslutar om upphävande av spärrförklaringen då misstanke om
förekomst av aviär influensa i anläggningen inte längre föreligger.
b. Efter delegation av Jordbruksverket beslutar en länsstyrelse om upphävande av
spärrförklaringen.

B. Åtgärder då högpatogen aviär influensa (HPAI) har
konstaterats i en anläggning
1. Smittförklaring
a. Jordbruksverket beslutar om smittförklaring då förekomst av högpatogen aviär
influensa (HPAI) har konstaterats i en anläggning.
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b. Efter delegation av Jordbruksverket beslutar en länsstyrelse om smittförklaring.
Utöver de åtgärder som angivits för spärrförklarad anläggning gäller
följande för anläggning eller område som smittförklarats
2. Avspärrning m.m.
a. En veterinär som Jordbruksverket utser ska se till att
-

huvudtillfartsvägen till smittförklarat område stängs av med öppnings- och
låsbara bommar eller likvärdigt,

-

övriga vägar till anläggningen stängs av med fasta bommar eller likvärdigt.

-

epizootianslag 2 sätts upp vid avstängningsanordningarna, om det inte skett
redan vid beslut om spärrförklaring,

-

utrustning för smittrening av stövlar och andra skodon samt utrustning för
personlig smittrening placeras vid avstängningarna och vid samtliga in- och
utgångar till djurutrymmen om det inte skett tidigare, samt att

-

bord eller annan anordning för avlämnande av post och varor till området sätts
upp vid huvudtillfartsvägens avspärrning.

Bestämmelser och anvisningar om avstängningar och anslag finns i kapitlet
Spärrförklaring och smittförklaring i Del I
b. Jordbruksverket kan besluta om åtgärder för att begränsa risken för spridning av
aviär influensa till vilda fåglar i anläggningen.
3. Provtagning
a. Om inte tillräcklig provtagning skett redan i samband med spärrförklaringen, ska
det göras omgående.
b. Prover ska tas av en veterinär som Jordbruksverket utser och ska ske i den
utsträckning som verket anger.
c. Vid ett primärt utbrott ska virusisolatet undersökas enligt diagnostikhandboken för
aviär influensa så att den genetiska subtypen kan bestämmas.
Bestämmelser och anvisningar om hur provtagning ska ske, hur emballering av
prover ska gå till samt vart prover ska skickas finns i kapitlet Provtagning, transport
av prover samt epizootiutrustning i Del I.
4. Smittutredning
En smittutredning ska snarast inledas om detta inte redan gjorts i samband med
spärrförklaringen. Ansvarig för utredningen är en veterinär som Jordbruksverket
utser. Se avsnitt A, punkt 9.
5. Värdering och avlivning
a. Alla fjäderfän och andra fåglar i fångenskap i anläggningen ska utan dröjsmål
avlivas.
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Jordbruksverket fattar beslut om avlivning och val av lämplig avlivningsmetod.
Avlivningen ska genomföras så att det inte finns någon risk för att aviär influensa
sprids i sammanhanget, särskilt inte under transport.
b. Avlivningen ska ske under övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser.
c. Djuren ska före avlivningen värderas av de värderingsmän som Jordbruksverket
utser om inte Jordbruksverket har medgivit att avlivningen får ske utan föregående
värdering.
Bestämmelser och anvisningar om värdering och avlivning finns i kapitlet Avlivning
av djur i Del I.
6. Oskadliggörande
a. Oskadliggörande ska utföras under övervakning av en veterinär som
Jordbruksverket utser.
b. Alla självdöda och avlivade fåglar och alla ägg som finns i anläggningen ska
oskadliggöras.
Kadaver av avlivade fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap ska besprutas med
desinfektionsmedel innan de förs bort för att oskadliggöras. Bortförandet ska ske i
stängda och hermetiskt tillslutna fordon eller i containrar under offentlig kontroll på
ett sådant sätt att spridning av aviärt influensavirus förhindras.
c. Djurfoder, redskap, avfall, gödsel, strö och allt annat material som kan vara
kontaminerat, ska antingen oskadliggöras eller smittrenas på sådant sätt att eventuellt
aviärt influensavirus säkert avdödas.
d. Kött från fjäderfän som slaktats mellan den tidpunkt då smittan antas ha förts till
anläggningen och den tidpunkt då anläggningen spärrförklarats samt ägg som har
värpts under denna tid ska, så långt det är möjligt, spåras och oskadliggöras.
e. Fjäderfän som kläckts ur ägg som har värpts mellan den tidpunkt då smittan antas
ha förts till anläggningen och den tidpunkt då anläggningen spärrförklarats ska ställas
under officiell kontroll och undersökning ska ske enligt diagnostikhandboken för
aviär influensa.
Jordbruksverket utser den eller de veterinärer som ska ansvara för kontrollen och
undersökningen.
Bestämmelser och anvisningar om oskadliggörande finns i kapitlet Oskadliggörande
i Del I.
7. Smittrening
a. Smittreningen ska omfatta alla byggnader där fjäderfän eller andra fåglar i
fångenskap varit inhysta, de hägn eller annan mark och den utrustning som kan vara
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kontaminerad samt de fordon som använts för transport av sådant som kan vara
smittat eller kontaminerat.
b. Smittrening av en anläggning ska utföras enligt en saneringsplan som Jordbruksverket fastställer och under övervakning av en veterinär som verket utser.
c. Smittreningsarbetet ska utföras på sådant sätt att risken för smittspridning blir
minsta möjliga. Om vätskor appliceras under tryck vid rengöringen ska det ske på ett
sådant sätt att tidigare rengjorda delar inte kontamineras på nytt. Efter avslutad
desinfektion får ny kontaminering inte äga rum.
d. Arbetet ska omfatta både preliminär desinfektion och slutlig smittrening samt
skadedjursbekämpning.
e. För desinfektion ska användas sådana medel och sådan koncentration av medlen
som säkert förstör aviärt influensavirus.
Bestämmelser och anvisningar om smittrening finns i kapitlet Skyddskläder och
smittrening i Del I.
Preliminär desinfektion
f. Preliminär desinfektion ska utföras på följande sätt.
-

Så snart alla fågelkroppar avlägsnats för att oskadliggöras ska alla
djurutrymmen, andra utrymmen, redskap och markområden samt allt material
som kan ha utsatts för smitta, inklusive ströbäddar, strö och träck,
genomdränkas med desinfektionsmedel som Jordbruksverket anvisar.

-

All utrustning som hindrar en effektiv rengöring och desinfektion ska om
möjligt avlägsnas eller monterats ned. Därefter ska mark, golv, ramper och
väggar tvättas och rengöras genom att noga borstas och skuras och sedan
besprutas med desinfektionsmedel.

-

Desinfektionsmedlet ska tillåtas verka i minst 24 timmar.

-

Alla vävnader och allt blod som härrör från avlivningen samt alla ägg och
fjädrar ska omsorgsfullt samlas upp och oskadliggöras tillsammans med de
avlivade fjäderfäna eller de andra fåglarna i fångenskap.

-

Kasserad inredning och grövre föroreningar av byggnader, gårdsplaner,
utrustning etc. ska också noggrant samlas upp och oskadliggöras.

Slutlig smittrening
g. Smittreningen ska omfatta
-

samtliga byggnader där fjäderfän har varit inhysta,

-

alla fordon som använts för transport av fjäderfän och fjäderfäkroppar,

-

all utrustning som kan tänkas överföra smitta,

-

markområden som kan ha utsatts för smitta, samt

-

allt övrigt material som kan ha utsatts för smitta.
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h. Slutlig smittrening ska utföras på följande sätt.
-

Alla ytor ska befrias från fett och smuts med hjälp av avfettningsmedel och
därefter rengöras med vatten.

-

Efter tvättning med kallt vatten ska ytorna besprutas med desinfektionsmedel.

-

Efter sju dagar ska anläggningen
-

behandlas med avfettningsmedel,

-

sköljas med vatten,

-

besprutas med desinfektionsmedel samt

-

sköljas på nytt med vatten.

i. Gödsel och ströbäddar ska avlägsnas och behandlas på sådant sätt att aviärt
influensavirus dör. Detta kan göras på något av följande sätt.
-

Ångbehandling vid en temperatur på minst 70oC.

-

Förbränning

-

Nedgrävning på sådant djup att det inte är åtkomligt för vilda fåglar eller
andra djur.

-

Lagring i stuka så att brinning uppstår. Stukan besprutas med
desinfektionsmedel täcks över till skydd mot skadedjur och vilda djur och
lämnas orörd i minst 42 dagar.

j. Flytgödsel ska lagras under minst 60 dagar efter det sista tillskottet av smittsamt
material. Jordbruksverket kan godkänna en kortare lagringsperiod för flytgödsel som
effektivt behandlats så att viruset säkert har förstörts.
k. Jordbruksverket kan tillåta transport av gödsel, strö och ströbäddar som kan vara
kontaminerade till en godkänd behandlingsanläggning med en behandling som
säkerställer att influensavirus förstörs, eller för mellanlagring före destruktion eller
behandling i enlighet med EU:s bestämmelser.
l. Jordbruksverket kan i undantagsfall besluta om särskilda förfaranden för rengöring
och desinfektion av anläggningar där fåglar hålls utomhus, med hänsyn till typen av
anläggning och klimatförhållandena.
Jordbruksverket ska underrätta Kommissionen och förse den med detaljerade
uppgifter om dessa särskilda förfaranden när ett sådant beslut fattas.
m. När smittreningsarbetet är slutfört ska den veterinär som utsetts att övervaka
arbetet rapportera detta till Jordbruksverket på särskild blankett (Jordbruksverkets
blankett Epi 8).
n. Ingen mark och inga hägn där fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap hållits i en
anläggning där förekomsten av aviär influensa har bekräftats, får användas för
fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap förrän det är helt säkerställt att allt aviärt
influensavirus har eliminerats eller inaktiverats.
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o. Om det bedöms helt omöjligt att tillfredsställande smittrena en anläggning eller en
del av en anläggning kan Jordbruksverket besluta om förbud mot tillträde till
anläggningen ifråga för alla personer, fordon, fjäderfän, andra fåglar i fångenskap,
tama däggdjur eller annat. Ett sådant förbud ska gälla under minst 12 månader.
8. Undantag från beslut om avlivning, oskadliggörande och smittrening
Undantag för vissa arter
a. Jordbruksverket kan medge undantag från bestämmelsen om avlivning för vissa
arter av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap på grundval av en bedömning av
risken för ytterligare spridning av aviär influensa.
Undantag för vissa anläggningar
b. Jordbruksverket kan medge undantag från bestämmelsen om avlivning vid utbrott
av HPAI i
-

icke kommersiella anläggningar,

-

cirkusar,

-

djurparker,

-

husdjursaffärer,

-

viltparker, samt i

-

inhägnade områden där fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap hålls i
forskningssyfte eller i syfte att bevara hotade arter eller officiellt registrerade
ovanliga raser av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap.

Undantag medges bara om det inte äventyrar sjukdomsbekämpningen. Beslutet om
undantag ska grunda sig på en riskbedömning.
Beslutet om undantag ska anmälas till Kommissionen.
c. För de fjäderfän och andra fåglar i fångenskap som berörs av undantaget gäller
följande:
-

Fåglarna ska tas in i en byggnad i anläggningen och hållas kvar där.
Om detta inte är praktiskt möjligt eller om deras välbefinnande då äventyras,
ska de hållas instängda på någon annan plats i samma anläggning så att de
inte har någon kontakt med andra fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap i
andra anläggningar.
Alla rimliga åtgärder ska vidtas för att begränsa kontakten med vilda fåglar
till ett minimum.

-

Fåglarna ska ställas under fortsatt övervakning och testas enligt
diagnostikhandboken för aviär influensa.
Fåglarna får inte förflyttas förrän laboratorietesterna har visat att det inte
längre finns någon betydande risk för att de ska sprida HPAI.

-

Fåglarna får inte förflyttas från ursprungsanläggningen annat än för slakt eller
förflyttning till en annan anläggning belägen i
-

Sverige, på de villkor som Jordbruksverket bestämmer, eller
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-

en annan medlemsstat, enligt överenskommelse med berörda myndigheter
där.

Undantag för ägg
d. Jordbruksverket kan medge undantag från bestämmelsen om att ägg ska
oskadliggöras och ge tillstånd för transport av ägg för framställning av äggprodukter
direkt till en anläggning som Jordbruksverket utser och som uppfyller kraven i
kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, och där hantering
och behandling sker enligt kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004.
Följande villkor ska vara uppfyllda för att transporten ska få ske:
-

Äggen ska transporteras direkt från den spärrförklarade anläggningen till
äggproduktanläggningen.

-

Sändningen ska efter ilastningen förseglas under övervakning av en veterinär
som Jordbruksverket utser och ska förbli förseglad under hela transporten.

-

Vid framkomsten till äggproduktanläggningen ska förseglingen brytas av en
veterinär eller en annan person som Jordbruksverket utser.

-

Den veterinär som är utsedd av Jordbruksverket att ansvara för åtgärderna i
den spärrförklarade anläggningen ska underrätta Livsmedelsverket och
äggproduktanläggningen om sändningen.

-

I äggproduktanläggningen ska

-

-

äggen från och med ankomsten tills de är färdigbearbetade hållas avskilda
från andra ägg,

-

skalen oskadliggöras så att aviärt influensavirus säkert förstörs, samt

-

äggförpackningsmaterialet antingen oskadliggöras eller smittrenas så att
aviärt influensavirus förstörs

Äggen ska transporteras i smittrenade fordon. Säkerhetsåtgärder för att hindra
smittspridning ska gälla för personal, utrustning och fordon som deltar i
transporten av äggen.

Undantag för anläggning med flera separata produktionsenheter
e. Vid utbrott av HPAI i en anläggning som består av två eller flera separata
produktionsenheter kan Jordbruksverket bestämma att avlivning av fåglarna inte
behöver ske i produktionsenheter som innehåller fjäderfän eller andra fåglar i
fångenskap där det inte föreligger någon misstanke om HPAI, förutsatt att sådana
undantag inte äventyrar sjukdomsbekämpningen.
Beslutet om undantag ska grunda sig på en riskbedömning och ska anmälas till
Kommissionen.
f. För att sådana produktionsenheter ska kunna undantas från ett avlivningsbeslut ska
en veterinär som Jordbruksverket utser bekräfta att de undantagna enheterna är helt
fristående från andra produktionsenheter när det gäller läge och daglig skötsel av de
fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap som hålls där.
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g. Veterinärens bekräftelse ska grunda sig på en bedömning av enheternas struktur,
storlek, drift, typ av förvaring, utfodring, vattenförsörjning, utrustning, personal och
besökare i anläggningen.

C. Åtgärder i spärrförklarade kontaktanläggningar vid utbrott
av HPAI
a. I kontaktanläggning som kan ha överfört smitta till spärrförklarad eller smittförklarad anläggning samt i kontaktanläggning som kan ha mottagit smitta från
spärrförklarad eller smittförklarad anläggning ska samma åtgärder vidtagas och
samma bestämmelser gälla som i spärrförklarad anläggning enligt avsnitt A.
b. Jordbruksverket kan besluta om åtgärder enligt avsnitt B 1 - 7 (avlivning,
oskadliggörande, smittrening m.m.) i en kontaktanläggning om det behövs med
hänsyn till den epizootologiska situationen, särskilt om anläggningen ligger i ett
fjäderfätätt område.
c. Om fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap avlivas i en kontaktanläggning ska
prover tas för undersökning avseende förekomst av HPAI i den omfattning som
Jordbruksverket bestämmer.
d. Återinsättning av djur i en kontaktanläggning ska ske på det sätt som
Jordbruksverket bestämmer.

D. Åtgärder då HPAI misstänks eller har konstaterats på
slakterier, på gränskontrollstationer eller i transportmedel
1. Slakteri
a. Bestämmelser och anvisningar om åtgärder då epizootisk sjukdom misstänks eller
konstateras på slakteri finns i kapitlet Åtgärder på slakteri i Del I.
Besiktningsveterinärens uppgifter finns beskrivna i kapitlet Livsmedelsverket i Del I.
b. En veterinär som Jordbruksverket utser ska omedelbart inleda en undersökning i
den anläggning där de smittade eller misstänkt smittade fjäderfäna har sitt ursprung
för att bekräfta eller utesluta förekomst av aviär influensa där.
c. Jordbruksverket beslutar efter en riskbedömning om fjäderfäna ska slaktas eller
avlivas. Slakt eller avlivning ska ske så snart som möjligt.
d. Slaktverksamhet får återupptas vid en tidpunkt som Jordbruksverket bestämmer,
dock tidigast 24 timmar efter att smittreningsarbetet är avslutat och har godkänts av
den veterinär som Jordbruksverket utsett att övervaka smittreningen. Inga fjäderfän
eller andra fåglar i fångenskap får dessförinnan föras till slakteriet.
e. En smittutredning ska genomföras av en veterinär som Jordbruksverket utser.
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f. Den anläggning som smittade fjäderfän kommer från ska, liksom kontaktanläggningar, spärrförklaras.
Bestämmelser och anvisningar om spärrförklaring finns i kapitlet Spärrförklaring
och smittförklaring i Del I.
g. Om ingenting annat framkommer av smittutredningen och de övriga
undersökningar som gjorts ska de åtgärder som ska vidtas i smittförklarade
anläggningar (spärr, avlivning, oskadliggörande, smittrening) genomföras i
ursprungsanläggningen.
2. Transportmedel
a. En veterinär som Jordbruksverket utser ska omedelbart inleda en undersökning i
den anläggning där de smittade eller misstänkt smittade fjäderfäna eller andra
fåglarna i fångenskap har sitt ursprung för att bekräfta eller utesluta förekomst av
aviär influensa där.
b Jordbruksverket beslutar efter en riskbedömning om fåglarna i transporten ska
avlivas, slaktas eller, då bara misstanke om aviär influensa finns, isoleras från
fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap och förvaras under officiell kontroll, tills
undersökningen i ursprungsanläggningen har slutförts.
c. Bestämmelser och anvisningar om åtgärder då slakteri ska tas i anspråk för slakt i
epizootisammanhang finns i kapitlet Åtgärder på slakteri i Del I.
d. Kontaminerade fordon ska smittrenas under övervakning av en veterinär som
Jordbruksverket utser.
Bestämmelser och anvisningar om smittrening av fordon finns i kapitlet
Skyddskläder och smittrening i Del I.
e. Inga fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap får lastas in i transportmedlet förrän
tidigast 24 timmar efter att smittreningen är avslutad och godkänd.
Bestämmelser och anvisningar om smittrening av fordon finns i kapitlet
Skyddskläder och smittrening i Del I.
f. Den anläggning som smittade fjäderfän eller smittade kadaver kommer från ska,
liksom kontaktanläggningar, spärrförklaras.
Bestämmelser och anvisningar om spärrförklaring finns i kapitlet Spärrförklaring
och smittförklaring i Del I.
g. En smittutredning ska genomföras av en veterinär som Jordbruksverket utser.
h. Om ingenting annat framkommer av smittutredningen och de övriga
undersökningar som gjorts ska de åtgärder som ska vidtas i smittförklarade
anläggningar (spärr, avlivning, oskadliggörande, smittrening) genomföras i
ursprungsanläggningen.
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3. Gränskontrollstation
a. Jordbruksverket beslutar efter en riskbedömning om smittade fåglar på
gränskontrollstationen ska avlivas eller slaktas.
b. Då bara misstanke om aviär influensa föreligger kan Jordbruksverket besluta att de
misstänkt smittade fåglarna ska isoleras från fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap
och förvaras under officiell kontroll, tills undersökningen i ursprungsanläggningen
har slutförts.
c. På den gränskontrollstation där smittade eller misstänkt smittade fjäderfän eller
andra fåglar i fångenskap finns gäller samma åtgärder och restriktioner som i
spärrförklarade anläggningar.
d. Jordbruksverket bestämmer om fåglarna ska flyttas till ett annat ställe för att
avlivas, slaktas eller isoleras.
e. Jordbruksverket kan bestämma att sådana fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap
på gränskontrollstationerna som inte varit i kontakt med smittade eller misstänkt
smittade fåglar inte behöver avlivas eller slaktas.
f. Bestämmelser och anvisningar om åtgärder då slakteri ska tas i anspråk för slakt i
epizootisammanhang finns i kapitlet Åtgärder på slakteri i Del I.
g. Kontaminerade byggnader ska smittrenas under övervakning av en veterinär som
Jordbruksverket utser.
Bestämmelser och anvisningar om smittrening finns i kapitlet Skyddskläder och
smittrening i Del I.
h. Inga fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap får föras till gränskontrollstationen
förrän tidigast 24 timmar efter att smittrening av denna har avslutats och godkänts.
Jordbruksverket kan besluta att förbudet om införsel även ska omfatta andra djur än
fjäderfän och andra fåglar i fångenskap.
i. En smittutredning ska genomföras av en veterinär som Jordbruksverket utser.
j. Den anläggning som smittade fjäderfän kommer från ska, liksom kontaktanläggningar, spärrförklaras.
Bestämmelser och anvisningar om spärrförklaring finns i kapitlet Spärrförklaring
och smittförklaring i Del I.
k. Om ingenting annat framkommer av smittutredningen och de övriga
undersökningar som gjorts ska de åtgärder som ska vidtas i smittförklarade
anläggningar (spärr, avlivning, oskadliggörande, smittrening) genomföras i
ursprungsanläggningen.
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E. Skyddsområde, övervakningsområde och andra
restriktionsområden vid utbrott av HPAI
Bestämmelser och anvisningar om skydds- och övervakningsområden samt andra
kontroll- och bekämpningsområden finns i kapitlet Områden med särskilda
restriktioner i Del I.
1. Omfattning m.m.
Skydds- och övervakningsområden
a. Så snart HPAI officiellt har bekräftats ska Jordbruksverket besluta om inrättande
av skyddsområde och övervakningsområde.
b. Efter delegation av Jordbruksverket beslutar en länsstyrelse om inrättande av
skyddsområde och övervakningsområde.
c. Skyddsområdet ska ha en radie på minst 3 km runt den smittförklarade
anläggningen.
d. Skyddsområdet ska ingå i ett övervakningsområde med minst 10 km radie runt den
smittförklarade anläggningen.
e. Övergripande bestämmelser om gränsdragning vid inrättande av skydds- och
övervakningsområde finns i kapitlet Områden med särskilda restriktioner i Del I.
f.. Jordbrukverket kan bestämma att inte inrätta skydds- och övervakningsområden
om HPAI bekräftas bland andra fåglar i fångenskap i
-

icke kommersiella anläggningar,

-

cirkusar,

-

djurparker,

-

husdjursaffärer,

-

viltparker, samt i

-

inhägnade områden där andra fåglar i fångenskap hålls i forskningssyfte eller i
syfte att bevara hotade arter eller officiellt registrerade ovanliga raser av andra
fåglar i fångenskap

förutsatt att dessa inte innehåller fjäderfän.
Jordbruksverket ska grunda ett sådant ställningstagande på en riskvärdering och en
bedömning att detta inte äventyrar sjukdomsbekämpningen.
g. Jordbruksverket kan på grundval av epidemiologiska eller andra uppgifter
genomföra ett förebyggande bekämpningsprogram, inklusive förebyggande slakt
eller avlivning av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, i riskanläggningar och i
riskområden inom skydds- och övervakningsområdena.
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Andra restriktionsområden
h. Jordbruksverket kan besluta att upprätta andra restriktionsområden runt eller intill
skydds- och övervakningsområdena enligt samma kriterier som ska beaktas då beslut
om inrättande av skydds- och övervakningsområden fattas.
2. Anslag, övervakning m.m.
a. Vid tillfartsvägarna till skyddsområde och övervakningsområde ska, i den
omfattning som Jordbruksverket bestämmer, epizootianslag 3 e respektive 4 e sättas
upp på väl synliga platser vid de vägar som leder in i områdena.
En veterinär som Jordbruksverket utser ska ansvara för att anslag sätts upp i
tillräcklig omfattning.
b. För anläggningar med fjäderfän och andra fåglar i fångenskap i skydds- och
övervakningsområden gäller tillträdesförbud i den utsträckning som Jordbruksverket beslutar.
En veterinär som Jordbruksverket utser ska ansvara för att epizootianslag 1 sätts upp
på byggnader som omfattas av tillträdesförbudet.
c. Djurhållare i anläggningar inom områdena ska på begäran ge Jordbruksverket all
nödvändig information som rör fjäderfän, andra fåglar i fångenskap och ägg som
kommer till eller lämnar anläggningarna.
d. Jordbruksverket ansvarar för att allmänheten genom massmedier och eventuellt på
annat lämpligt sätt informeras om gällande restriktioner.
Länsstyrelsen ansvarar för motsvarande information regionalt efter överenskommelse
med Jordbruksverket om fördelning av informationsinsatserna.

Inom skyddsområde gäller följande
3. Identifiering m.m. av anläggningar med fjäderfän och andra fåglar i
fångenskap
a. Alla fjäderfän och andra fåglar i fångenskap inom skyddsområdet ska tas in i en
byggnad i anläggningen och hållas kvar där. Om detta inte är praktiskt möjligt eller
om deras välbefinnande då äventyras, ska de hållas instängda på någon annan plats i
samma anläggning så att de inte har någon kontakt med andra fjäderfän eller andra
fåglar i andra anläggningar. Alla rimliga åtgärder ska vidtas för att begränsa
kontakten med vilda fåglar till ett minimum.
b. Alla anläggningar där fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap föds upp eller hålls
(förutom slakterier, karantäner, gränskontrollstationer, transportmedel och
laboratorier) inom området ska så snart som möjligt identifieras av en veterinär som
Jordbruksverket utser.
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Anvisningar om hur sådan identifiering kan genomföras finns i kapitlet Områden
med särskilda restriktioner i Del I.
c. En veterinär som Jordbruksverket utser ska så snart som möjligt besöka alla
kommersiella anläggningar inom området och kliniskt undersöka fjäderfäna och de
andra fåglarna som hålls där.
d. Om Jordbruksverket så beslutar ska veterinären vid besöken också ta prover för
undersökning på SVA, utländskt referenslaboratorium eller annat laboratorium som
verket godkänner.
e. Veterinären ska föra protokoll över sina besök och iakttagelser i samband med
besöken och rapportera dessa till Jordbruksverket.
Resultaten av laboratorieundersökningarna ska även protokollföras centralt på
Jordbruksverket, så att en samlad bild av undersökningarna erhålls.
f. I den utsträckning som Jordbruksverket beslutar ska kompletterande övervakning
omedelbart genomföras enligt diagnostikhandboken för aviär influensa för att
fastställa om sjukdomen har spridits i anläggningarna i skyddsområdet.
g. Innan skyddsområdet upphävs ska icke kommersiella anläggningar besökas av en
veterinär som Jordbruksverket utser.
h. Vid samtliga in- och utgångar i anläggningar med fjäderfän och andra fåglar i
fångenskap ska finnas lämpliga skyddskläder, lämplig utrustning för personlig
smittrening samt kärl för smittrening av skodon.
En veterinär som Jordbruksverket utser ska kontrollera att så är fallet. Kontrollen kan
lämpligen ske vid det första besöket i respektive anläggning i samband med den
kliniska undersökningen.
Personer som kommer till eller lämnar anläggningar inom skyddsområdet ska utföra
personlig smittrening i den omfattning som behövs för att motverka smittspridning.
Bestämmelser och anvisningar om personlig smittrening finns i kapitlet Skyddskläder
och smittrening i Del I.
i. Djurhållare som ansvarar för en anläggning i ett skyddsområde ska upprätta en
förteckning över alla personer som besökt anläggningen, med undantag för besök i
boningshus. Förteckningen ska på begäran visas upp för Jordbruksverket.
Sådana förteckningar behöver inte föras när besöken avser anläggningar såsom
djurparker och viltparker där besökare inte har tillträde till de områden där fåglarna
hålls.
j. Om fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap insjuknar eller dör i en anläggning
belägen inom området ska djurhållaren omedelbart anmäla detta till distriktsveterinären eller en annan veterinär om det inte är uppenbart att sjukdomen eller
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dödsfallet beror på ett olyckfall eller en annan fysisk skada. Även stora
produktionsminskningar ska anmälas.
En veterinär som får en sådan anmälan ska snarast underrätta Jordbruksverket och
länsstyrelsen ifall aviär influensa inte kan uteslutas som orsak till händelsen.
Om Jordbruksverket så bestämmer ska en veterinär som verket utser, på det sätt som
verket beslutar, undersöka djur som har insjuknat eller dött i en anläggning i
skyddsområdet och ta prover i den utsträckning som behövs för att fastställa om aviär
influensa föreligger.
Kadaver ska tas omhand för att oskadliggöras så snart som möjligt.
Bestämmelser och anvisningar om oskadliggörande finns i kapitlet Oskadliggörande
i Del I.
4. Förflyttning och hantering av djur, djurprodukter m.m.
a. Inga fjäderfän, andra fåglar i fångenskap eller tama däggdjur får föras till eller från
en anläggning utan tillstånd från Jordbruksverket eller, efter delegation från verket,
tillstånd från en länsstyrelse.
Denna restriktion gäller inte däggdjur som bara vistas i boningshus där de
- inte kommer i kontakt med anläggningens fjäderfän eller andra fåglar i
fångenskap, och
-

inte har tillträde till burar eller områden där anläggningens fjäderfän eller
andra fåglar i fångenskap hålls.

b. Fjäderfän, andra fåglar i fångenskap, värpningsklara unghöns, daggamla
kycklingar, ägg och kadaver får inte flyttas eller transporteras inom skyddsområdet
från de anläggningar där de finns ut till vägar, utom på anläggningarnas privata
bruksvägar och på järnväg.
c. Fjäderfäkött får inte transporteras från slakterier, styckningsanläggningar och
kylrum, såvida det inte har framställts
-

från fjäderfän från anläggningar utanför skyddsområdena och har lagrats och
transporterats avskilt från fjäderfäkött som kommer inifrån skyddsområdena,
eller

-

minst 21 dagar före det datum då smittan tidigast beräknas ha nått en
anläggning i skyddsområdet och efter produktion har transporterats och
lagrats åtskilt från sådant kött som har producerats efter detta datum.

d. Fjäderfän, andra fåglar i fångenskap, värpningsklara unghöns, daggamla
kycklingar, ägg, kadaver och fjäderfäkött får dock transiteras genom skyddsområdet
på väg eller järnväg utan lossning eller uppehåll.
e. Använt strö samt gödsel och flytgödsel från anläggningar i skyddsområden får inte
avlägsnas från anläggningen i fråga eller spridas utan tillstånd från Jordbruksverket.
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Jordbruksverket kan ge tillstånd för förflyttning av gödsel eller flytgödsel från
anläggningar om säkerhetsåtgärder vidtas för att hindra smittspridning. Transport
kan få ske till en anläggning som Jordbruksverket utser för behandling eller tillfällig
lagring i väntan på behandling för att förstöra eventuellt aviärt influensavirus enligt
biproduktförordningen (EG nr 1774/2002) eller enligt särskilt EU-beslut.
Bestämmelser och anvisningar om transport av djur, produkter m.m. finns i kapitlet
Transporter i Del I
5. Undantag från förbudet att flytta fjäderfän och fjäderfäkött
a. Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från
förbudet att flytta fjäderfän inom skyddsområdet och ge tillstånd för direkttransport
av fjäderfän från en anläggning inom skyddsområdet för omedelbar slakt på ett
slakteri som Jordbruksverket utser och på följande villkor.
-

En veterinär som Jordbruksverket utser ska göra en klinisk undersökning av
fjäderfän i ursprungsanläggningen inom 24 timmar före sändning till slakt.

-

Om Jordbruksverket bedömer det motiverat ska fjäderfän i ursprungsanläggningen provtas. Proverna ska analyseras enligt diagnostikhandboken
för aviär influensa. Fjäderfän får bara flyttas om aviär influensa därvid inte
kan påvisas.

-

Fjäderfäna ska transporteras i fordon som har förseglats av en veterinär eller
en annan person som Jordbruksverket utser.

-

Livsmedelsverket ska underrättas och godkänna mottagandet av fjäderfäna
och därefter bekräfta slakten till Jordbruksverket.

-

Fjäderfän från skyddsområdet ska hållas avskilda från andra fjäderfän och
slaktas separat eller vid andra tidpunkter än andra fjäderfän, helst vid
arbetsdagens slut. Smittrening av slakteriet ska vara avslutade innan andra
fjäderfän slaktas.

-

Besiktningsveterinären ska göra en noggrann undersökning av fjäderfäna på
det utsedda slakteriet både när de anländer och efter slakt.

-

Köttet får inte införas i handeln inom eller utanför gemenskapen och ska
förses med överkorsad stämpel enligt bilaga II till rådets direktiv 2002/99/EG
om inget annat fastställs genom ett särskilt EU-beslut .

-

Köttet ska anskaffas, styckas, transporteras och lagras avskilt från kött för
handel inom och utanför gemenskapen, och det ska användas på ett sådant sätt
att det inte hamnar i köttprodukter för handel inom och utanför gemenskapen,
med undantag för
-

om det har behandlats enligt bilaga III till direktiv 2002/99/EG, eller

-

om annat har fastställts genom ett särskilt EU-beslut

b. Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från
förbudet att flytta fjäderfän inom skyddsområdet och ge tillstånd för direkttransport
av fjäderfän från ett område utanför skyddsområdet för omedelbar slakt på ett
slakteri som Jordbruksverket utser inom skyddsområdet och senare förflyttning av
kött från sådana fjäderfän under förutsättning att
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-

Livsmedelsverket underrättas och godkänner mottagandet av fjäderfäna och
därefter bekräftar slakten till Jordbruksverket,

-

fjäderfän från skyddsområdet hålls avskilda från andra fjäderfän inom
skyddsområdet och slaktas separat eller vid andra tidpunkter än andra
fjäderfän,

-

det producerade fjäderfäköttet styckas, transporteras och lagras avskilt från
fjäderfäkött från andra fjäderfän från skyddsområdet, samt att

-

biprodukterna tas omhand för att oskadliggöras.

Bestämmelser och anvisningar om åtgärder då slakteri ska tas i anspråk för slakt i
samband med epizooti finns i kapitlet Åtgärder på slakteri i Del I.
6. Undantag från förbudet att flytta daggamla kycklingar
a. Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från
förbudet att flytta daggamla kycklingar inom skyddsområdet och ge tillstånd för
direkttransport av sådana kycklingar från en anläggning i skyddsområdet till en
anläggning eller en byggnad i denna anläggning som helst ligger utanför skydds- och
övervakningsområdena. Tillstånd kan beviljas på följande villkor.
-

Kycklingarna ska transporteras i fordon som har förseglats av en veterinär
eller en annan person som Jordbruksverket utser.

-

Lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra smittspridning ska vidtas under
transporten och i destinationsanläggningen.

-

Efter kycklingarnas ankomst ska destinationsanläggningen ställas under
övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser.

-

Om kycklingarna flyttas till en anläggning utanför skydds- eller övervakningsområdena ska de hållas kvar i denna destinationsanläggning under minst
21 dagar.

b. Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från
förbudet att flytta daggamla kycklingar inom skyddsområdet och ge tillstånd för
direkttransport av daggamla kycklingar kläckta ur ägg som kommer från
anläggningar utanför skydds- och övervakningsområdena till anläggningar belägna i
Sverige och helst utanför skydds- och övervakningsområdena.
För att sådan transport ska kunna medges måste det avsändande kläckeriet genom
sina logistiska och smittskyddsmässiga förhållanden garantera att dessa ägg inte har
kommit i kontakt med andra kläckägg eller daggamla kycklingar från fjäderfäflockar
inom skydds- och övervakningsområden.
7. Undantag från förbudet att flytta värpningsklara unghöns
Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från
förbudet att flytta värpningsklara unghöns inom skyddsområdet och ge tillstånd för
direkttransport av sådana unghöns till en anläggning eller en byggnad i denna
anläggning, som helst ligger inom skydds- eller övervakningsområdet och där det
inte finns andra fjäderfän. Tillstånd kan beviljas på följande villkor.
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-

En veterinär som Jordbruksverket utser ska göra en klinisk undersökning av
fjäderfän och andra fåglar i fångenskap i ursprungsanläggningen, särskilt av
de fåglar som ska flyttas.

-

Om Jordbruksverket bedömer det motiverat ska fjäderfän i ursprungsanläggningen provtas. Proverna ska analyseras enligt diagnostikhandboken
för aviär influensa. Unghönsen får bara flyttas om aviär influensa därvid inte
kan påvisas.

-

Unghönsen ska transporteras i fordon som har förseglats av en veterinär eller
en annan person som Jordbruksverket utser.

-

Efter unghönsens ankomst ska destinationsanläggningen ställas under
övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser.

-

Om unghönsen flyttas till en anläggning utanför skydds- eller övervakningsområdena ska de hållas kvar i denna destinationsanläggning under minst 21
dagar.

8. Undantag från förbudet att flytta ägg
a. Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från
förbudet att flytta ägg inom skyddsområdet och ge tillstånd för direkttransport av
kläckägg antingen
-

från varje annan anläggning till ett kläckeri som ligger i skyddsområdet och
som Jordbruksverket utser, eller

-

från en anläggning som ligger i skyddsområdet till varje annat kläckeri som
Jordbruksverket utser.

Transporten kan tillåtas på följande villkor:
-

En veterinär som Jordbruksverket utser ska undersöka de föräldraflockar som
kläckäggen kommer från och försäkra sig om att det inte finnas någon
misstanke om förekomst av aviär influensa i de anläggningar som hyser
föräldraflockarna. Undersökningen ska ske enligt diagnostikhandboken för
aviär influensa.

-

Kläckäggen och deras förpackningar ska desinficeras före avsändningen och
äggen ska gå att spåra.

-

Kläckäggen ska transporteras i fordon som har förseglats av en veterinär eller
en annan person som Jordbruksverket utser.

-

Lämpliga säkerhetsåtgärder enligt Jordbruksverkets anvisningar för att hindra
smittspridning ska vidtas i det utsedda kläckeriet.

b. Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från
förbudet att flytta ägg inom skyddsområdet och ge tillstånd för direkttransport av
konsumtionsägg
-

till ett äggpackeri som Jordbruksverket utser om
-

äggen packas i engångsförpackningar, och

-

de säkerhetsåtgärder som verket kräver för att hindra smittspridning
har vidtagits, eller

Epizootihandboken 2006 Del II 03 Aviär influensa

25
-

till en anläggning för tillverkning av äggprodukter som Jordbruksverket utser
och som uppfyller kraven i kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning
(EG) nr 853/2004 och där hantering och behandling sker enligt kapitel XI i
bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004, eller

-

till en plats där äggen oskadliggörs.

9. Undantag från förbudet att flytta kadaver
Jordbruksverket kan medge undantag från förbudet att flytta kadaver inom
skyddsområdet och ge tillstånd för direkttransport av kadaver till en plats där de ska
oskadliggöras.
10. Smittrening av fordon, utrustning m.m.
a. Fordon, redskap och utrustning som har använts i skyddsområdet i samband med
transport av levande fjäderfän och andra fåglar i fångenskap, kött, ägg, foder, gödsel,
flytgödsel, ströbäddar, kadaver samt andra material eller ämnen som kan vara
kontaminerade ska smittrenas omedelbart efter användandet.
b. Även fordon (t.ex. personbilar) som använts av personal eller personer som
kommer till eller lämnar anläggningar och som kan vara kontaminerade ska
smittrenas omedelbart efter användandet.
c. Smittreningsarbetet ska ske under övervakning av en veterinär som Jordbruksverket utser.
Bestämmelser och anvisningar om smittrening av fordon, utrustning m.m. finns i
kapitlet Skyddskläder och smittrening i Del I.
11. Handel, utställningar m.m.
a. Auktioner, marknader, mässor, utställningar, tävlingar och liknande arrangemang
med ansamling av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap är inte tillåtna inom
skyddsområdet.
b. Fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap får inte släppas fria i skyddsområdet för
vidmakthållande av viltstammen.
12. Giltighetstid
a. Bestämmelserna i skyddsområdet ska gälla under minst 21 dagar efter att den
senast smittförklarade anläggningen i området preliminärt har smittrenats och tills
anläggningar belägna i skyddsområdet har testats enligt diagnostikhandboken för
aviär influensa.
b. Skyddsområdet ska därefter ingå i övervakningsområdet.
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Inom övervakningsområde gäller följande
13. Identifiering m.m. av fjäderfäanläggningar
a. Alla kommersiella fjäderfäanläggningar inom området ska så snart som möjligt
identifieras av en veterinär som Jordbruksverket utser.
Anvisningar om hur sådan identifiering kan genomföras finns i kapitlet Områden
med särskilda restriktioner i Del I.
b. Vid samtliga in- och utgångar i anläggningar med fjäderfän och andra fåglar i
fångenskap ska finnas lämpliga skyddskläder, lämplig utrustning för personlig
smittrening samt kärl för smittrening av skodon.
En veterinär som Jordbruksverket utser ska kontrollera att så är fallet.
Personer som kommer till eller lämnar anläggningar inom övervakningsområdet ska
utföra personlig smittrening i den omfattning som behövs för att motverka
smittspridning.
Bestämmelser och anvisningar om personlig smittrening finns i kapitlet Skyddskläder
och smittrening i Del I.
c. Om fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap insjuknar eller dör i en anläggning
belägen inom området ska djurhållaren omedelbart anmäla detta till distriktsveterinären eller en annan veterinär om det inte är uppenbart att sjukdomen eller
dödsfallet beror på ett olyckfall eller en annan fysisk skada. Även stora produktionsminskningar ska anmälas.
En veterinär som får ett sådant meddelande ska snarast underrätta Jordbruksverket
och länsstyrelsen ifall aviär influensa inte kan uteslutas som orsak till händelsen.
Om Jordbruksverket så bestämmer ska en veterinär som verket utser, på det sätt som
verket beslutar, undersöka djur som har insjuknat eller dött i en anläggning i
övervakningsområdet och ta prover i den utsträckning som behövs för att fastställa
om aviär influensa föreligger.
14. Förflyttning och hantering av djur, djurprodukter m.m.
a. Inga fjäderfän, andra fåglar i fångenskap eller tama däggdjur får föras till eller från
en fjäderfäanläggning utan tillstånd från Jordbruksverket eller, efter delegation från
verket, tillstånd från en länsstyrelse.
Denna restriktion gäller inte däggdjur som bara vistas i boningshus där de
-

inte kommer i kontakt med anläggningens fjäderfän eller andra fåglar i
fångenskap, och

-

inte har tillträde till burar eller områden där anläggningens fjäderfä eller andra
fåglar i fångenskap hålls.
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b. Fjäderfän, värpningsklara unghöns, daggamla kycklingar och ägg får inte flyttas
eller transporteras inom övervakningsområdet utan tillstånd av Jordbruksverket.
Efter delegation av Jordbruksverket får en länsstyrelse utfärda sådant tillstånd.
De säkerhetsåtgärder som Jordbruksverket kräver för att hindra smittspridning ska
iakttas.
Förbudet gäller inte transitering genom området på väg eller järnväg utan lossning
eller uppehåll.
c. Fjäderfän, värpningsklara unghöns, daggamla kycklingar och ägg får inte flyttas
eller transporteras till sådana anläggningar, slakterier, äggpackerier eller
anläggningar för framställning av äggprodukter som ligger utanför övervakningsområdet.
d. Använt strö samt gödsel och flytgödsel från anläggningar i övervakningsområden
får inte avlägsnas från anläggningen i fråga eller spridas utan tillstånd från
Jordbruksverket..
Jordbruksverket kan ge tillstånd för förflyttning av gödsel eller flytgödsel från
anläggningar i övervakningsområden om säkerhetsåtgärder vidtas för att hindra
smittspridning. Transport kan få ske till en anläggning som Jordbruksverket utser för
behandling eller tillfällig lagring i väntan på behandling för att förstöra eventuellt
aviärt influensavirus enligt biproduktförordningen (EG nr 1774/2002) eller enligt
särskilt EU-beslut.
Bestämmelser och anvisningar om transport av djur, produkter m.m. finns i kapitlet
Transporter i Del I
15. Undantag från förbudet att flytta fjäderfän ut ur
övervakningsområdet
a. Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från
förbudet mot att flytta fjäderfän ut ur övervakningsområdet och ge tillstånd för
direkttransport av fjäderfän för omedelbar slakt på ett slakteri som Jordbruksverket
utser och på följande villkor:
-

En veterinär som Jordbruksverket utser ska göra en klinisk undersökning av
fjäderfän i ursprungsanläggningen inom 24 timmar före sändning till slakt.

-

Om Jordbruksverket bedömer det motiverat ska fjäderfän i ursprungsanläggningen provtas. Proverna ska analyseras enligt diagnostikhandboken
för aviär influensa. Fjäderfän får bara flyttas om aviär influensa därvid inte
kan påvisas.

-

Livsmedelsverket ska underrättas och godkänna mottagandet av fjäderfäna
och därefter bekräfta slakten till Jordbruksverket.

b. Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från
förbudet mot att flytta fjäderfän ut ur övervakningsområdet och ge tillstånd för
direkttransport av fjäderfän för omedelbar slakt från ett område utanför skydds- och
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övervakningsområdena till ett slakteri som Jordbruksverket utser och som ligger
inom skyddsområdet (sic!) och senare förflyttning av kött från sådana fjäderfän.
16. Undantag från förbudet att flytta värpningsklara unghöns ut ur
övervakningsområdet
Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från
förbudet mot att flytta värpningsklara unghöns ut ur övervakningsområdet och ge
tillstånd för direkttransport av värpningsklara unghöns till en anläggning där det inte
finns andra fjäderfän och på följande villkor.
-

Efter unghönsens ankomst ska anläggningen ställas under övervakning av en
veterinär som Jordbruksverket utser.

-

Unghönsen ska hållas kvar i destinationsanläggningen under minst 21 dagar.

17. Undantag från förbudet att flytta daggamla kycklingar ut ur
övervakningsområdet
Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från
förbudet mot att flytta daggamla kycklingar ut ur övervakningsområdet och ge
tillstånd för direkttransport av daggamla kycklingar
antingen
-

till en anläggning belägen i Sverige eller en byggnad i en sådan anläggning
om
-

det vidtas lämpliga säkerhetsåtgärder för att hindra smittspridning,

-

anläggningen efter kycklingarnas ankomst ställs under övervakning av
en veterinär som Jordbruksverket utser, och

-

kycklingarna hålls kvar i destinationsanläggningen under minst 21
dagar,

eller
-

till andra anläggningar om kycklingarna kläckts ur ägg från fjäderfäanläggningar utanför skydds- och övervakningsområdena.
För att sådan transport ska kunna medges måste det avsändande kläckeriet
genom sina logistiska förhållanden och sina säkerhetsåtgärder för att hindra
smittspridning garantera att dessa ägg inte har kommit i kontakt med andra
kläckägg eller daggamla kycklingar från fjäderfäflockar inom skydds- och
övervakningsområden.

18. Undantag från förbudet att flytta ägg ut ur övervakningsområdet
Jordbruksverket eller, efter delegation, en länsstyrelse kan medge undantag från
förbudet mot att flytta ägg ut ur övervakningsområdet och ge tillstånd för
direkttransport av följande.
-

Kläckägg till ett kläckeri som Jordbruksverket utser och som är beläget inom
eller utanför övervakningsområdet på följande villkor.
-

Äggen och deras förpackningar ska desinficeras före avsändningen.

-

Äggen ska vara spårbara.
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-

Konsumtionsägg till ett äggpackeri som Jordbruksverket utser.
-

Äggen ska packas i engångsförpackningar.

-

De säkerhetsåtgärder för att hindra smittspridning som
Jordbruksverket kräver ska vidtas.

-

Ägg till en anläggning för tillverkning av äggprodukter som är belägen inom
eller utanför övervakningsområdet, som Jordbruksverket utser och som
uppfyller kraven i kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr
853/2004 och där hantering och behandling sker enligt kapitel XI i bilaga II
till förordning (EG) nr 852/2004.

-

Ägg till en plats där de oskadliggörs.

19. Smittrening av fordon, utrustning m.m.
a. Fordon, redskap och utrustning som har använts i övervakningsområdet i samband
med transport av levande fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, kadaver, foder,
gödsel, flytgödsel, ströbäddar samt allt material och alla ämnen som kan vara
kontaminerade, ska smittrenas omedelbart efter användandet.
b. Smittreningsarbetet ska ske under övarvakning av en veterinär som
Jordbruksverket utser.
Bestämmelser och anvisningar om smittrening av fordon, utrustning m.m. finns i
kapitlet Skyddskläder och smittrening i Del I.
20. Handel, utställningar m.m.
a. Auktioner, marknader, mässor, utställningar, tävlingar och andra arrangemang
med ansamling av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap är inte tillåtna inom
övervakningsområdet.
b. Fjäderfän får inte släppas fria i övervakningsområdet för vidmakthållande av
viltstammen.
21. Giltighetstid
Bestämmelserna i övervakningsområdet ska gälla under minst 30 dagar efter att den
senast smittförklarade anläggningen preliminärt har smittrenats.
22. Ytterligare undantag i skydds- och övervakningsområden
a. Då HPAI har bekräftats på ett kläckeri kan Jordbruksverket, efter en
riskbedömning, medge undantag från de åtgärder som ska vidtas i skyddsområdet
och övervakningsområdet.
b. Vid utbrott av HPAI i icke kommersiella anläggningar, cirkusar, djurparker,
viltparker, inhägnade områden där fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap hålls i
forskningssyfte eller i syfte att bevara hotade arter eller officiellt registrerade
ovanliga raser av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap kan Jordbruksverket
medge undantag från bestämmelserna om
-

veterinärbesök i alla kommersiella anläggningar i skyddsområdet,
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-

kompletterande övervakning i skyddsområdet enligt diagnostikhandboken för
aviär influensa, samt

-

förbud mot förflyttning och transport av fåglar, ägg, fjäderfäkött och kadaver i
skydds- och övervakningsområden.

c. Jordbruksverket kan besluta om särskilda åtgärder vid förflyttning av
tävlingsduvor till, från och inom skydds- och övervakningsområden.
d. Jordbruksverket ska grunda ställningstaganden enligt punkterna a, b och c på en
riskvärdering och en bedömning att detta inte äventyrar sjukdomsbekämpningen.
e. Jordbruksverket ska omedelbart underrätta Kommissionen i de fall undantag enligt
punkterna a, b och c medges.
f. Fjäderfä (även daggamla kycklingar), andra fåglar i fångenskap, kläckägg, använt
strö, gödsel eller flytgödsel som kommer från en anläggning som har beviljats
undantag enligt punkt 22 får inte marknadsföras utanför Sverige om inget annat
gäller enligt särskilt EU-beslut.
23. Åtgärder i andra restriktionsområden
a. Jordbruksverket kan besluta att några eller alla åtgärder som ska vidtas i
övervakningsområdet också ska vidtas i områden runt eller intill skydds- och
övervakningsområden.
b. Jordbruksverket kan, efter en epidemiologisk utvärdering och riskbedömning,
besluta om ett förebyggande bekämpningsprogram inklusive förebyggande slakt eller
avlivning av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap i riskanläggningar och i
riskområden som är belägna i sådana andra restriktionsområden.
Jordbruksverket bestämmer hur återinsättningen av djur efter sådan slakt eller
avlivning får ske.
c. Jordbruksverket ska omedelbart underrätta Kommissionen om beslutade åtgärder i
sådana andra restriktionsområden.
24. Kompletterande säkerhetsåtgärder för att hindra smittspridning
a. Jordbruksverket kan, utöver de åtgärder som anges för skydds- och
övervakningsområden och andra områden med restriktioner, besluta om
kompletterande säkerhetsåtgärder i anläggningar belägna i sådana områden för att
hindra smittspridning.
Jordbruksverket ska omedelbart underrätta Kommissionen om sådana beslut.
b. Åtgärderna kan omfatta restriktioner för
-

förflyttning av fordon eller personer för leverans av foder,

-

insamling av ägg,

-

transport av fjäderfä till slakteri,
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-

insamling av kadaver för oskadliggörande,

-

annan förflyttning av personal inklusive veterinärer, eller för

-

leverans av jordbruksutrustning.

F. Åtgärder då lågpatogen aviär influensa (LPAI) har
konstaterats i en anläggning
1. Smittförklaring
a. Jordbruksverket beslutar om smittförklaring då förekomst av lågpatogen aviär
influensa (LPAI) har konstaterats i en anläggning.
b. Efter delegation av Jordbruksverket beslutar en länsstyrelse om smittförklaring.
2. Avspärrning m.m.
Se avsnitt B, punkt 2.
3. Spärrbestämmelser
Anvisningar om lämpliga restriktioner finns i kapitlet Spärrförklaring och
smittförklaring i Del I.
a. Alla fjäderfän och andra fåglar i fångenskap ska tas in i en byggnad i anläggningen
och hållas kvar där. Om detta inte är praktiskt möjligt eller om deras välbefinnande
då äventyras, ska de hållas instängda på någon annan plats i samma anläggning så att
de inte har någon kontakt med andra fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap i andra
anläggningar. Alla rimliga åtgärder ska vidtas för att begränsa kontakten med vilda
fåglar till ett minimum.
b. Personer, tama däggdjur, fordon och utrustning får inte flyttas till eller från
anläggningen utan tillstånd av Jordbruksverket. Flyttning får bara ske på de villkor
som verket bestämmer.
c. Slaktkroppar eller kroppar av självdöda fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap,
fjäderfäkött, djurfoder, redskap, avfall, gödsel, använt strö eller annat som kan tänkas
medföra spridning av aviär influensa får inte flyttas från anläggningen utan tillstånd
av Jordbruksverket.
4. Analys av prover
Vid ett primärutbrott av LPAI ska virusisolatet analyseras enligt diagnostikhandboken för aviär influensa för att fastställa virusets subtyp. Isolatet ska snarast
översändas till gemenskapens referenslaboratorium.
5. Spårande av kontaktanläggningar
Se avsnitt A, punkt 6.
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6. Smittutredning
En smittutredning ska snarast inledas om detta inte redan gjorts i samband med
spärrförklaring. Ansvarig för utredningen är en veterinär som Jordbruksverket utser.
Se avsnitt A, punkt 9.
7. Inventering av anläggningens djurbestånd m.m.
Se avsnitt A, punkt 7.
8. Värdering och avlivning
Bestämmelser och anvisningar om värdering och avlivning finns i kapitlet Avlivning
av djur i Del I.
a. Alla fjäderfän i anläggningen och alla andra fåglar i fångenskap av den art hos
vilken man har bekräftat LPAI ska utan dröjsmål avlivas eller slaktas ut.
Jordbruksverket fattar beslut om avlivning eller utslaktning samt utser slakteri i de
fall fåglarna ska slaktas ut.
Jordbruksverket kan också besluta att
-

avlivningen/utslaktningen även ska omfatta andra fåglar i fångenskap i
anläggningen om det bedöms finnas en risk för att de ska sprida aviär
influensa samt att

-

avlivning/utslaktning ska ske även av fåglar i kontaktanläggningar.

Avlivningen/utslaktningen ska ske under övervakning av en veterinär som
Jordbruksverket utser.
Före avlivningen/ utslaktningen får fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap inte
föras till eller från anläggningen utan tillstånd från Jordbruksverket.
b. När utslaktningen av fjäderfän ska ske genom slakt på ett utsett slakteri, ska
fjäderfäna först ställas under fortsatt övervakning och testning.
Fjäderfäna får inte flyttas från anläggningen till slakteriet förrän risken för ytterligare
spridning av LPAI bedöms som minimal. Bedömningen ska grunda sig på de
utredningar och laboratorietester som genomförs enligt diagnostikhandboken för
aviär influensa för att fastställa i vilken omfattning viruset utsöndras av fjäderfäna
samt på en riskbedömning.
c. Slakt på ett utsett slakteri får bara ske på följande villkor.
-

Fjäderfäna ska skickas direkt från anläggningen till slakteriet.

-

Varje sändning ska förseglas under övervakning av en veterinär som
Jordbruksverket utser.

-

Varje sändning ska vara förseglad under hela transporten till slakteriet,

-

De åtgärder för smittrening och de säkerhetsåtgärder för att hindra
smittspridning som Jordbruksverket kräver ska iakttas.

Epizootihandboken 2006 Del II 03 Aviär influensa

33
-

Livsmedelsverket ska underrättas och godkänna mottagandet av fjäderfäna.

-

Fordon och utrustning som använts för transporten av levande fjäderfän och
annat material eller andra ämnen som kan vara kontaminerade ska rengöras
smittrenas utan dröjsmål efter transporten.

-

Biprodukterna av fjäderfäna i slakteriet ska oskadliggöras.

Bestämmelser och anvisningar om åtgärder då slakteri ska tas i anspråk för slakt i
samband med epizooti finns i kapitlet Åtgärder på slakteri i Del I.
Bestämmelser och anvisningar om transport av djur i epizootisammanhang finns i
kapitlet Transporter i Del I.
9. Oskadliggörande, omhändertagande på annat sätt samt smittrening
a. Döda djur och kläckägg som finns i den smittförklarade anläggningen ska
oskadliggöras.
Bestämmelser och anvisningar om oskadliggörande finns i kapitlet Oskadliggörande
i Del I.
b. Kläckägg som samlats in i anläggningen mellan den tidpunkt då LPAI antas ha
kommit in i anläggningen och den tidpunkt då smittan upptäcktes och anläggningen
spärrförklarats ska om möjligt spåras och kläckas under officiell övervakning.
Jordbruksverket utser den eller de veterinärer som ska ansvara för kontrollen.
c. Fjäderfän som redan har kläckts från ägg som samlats in i anläggningen mellan
den tidpunkt då LPAI antas ha kommit in i anläggningen och den tidpunkt då
åtgärderna i detta direktiv började vidtas ska, när så är möjligt, ställas under officiell
övervakning och undersökningar ska genomföras enligt diagnostikhandboken för
aviär influensa.
Jordbruksverket utser den eller de veterinärer som ska ansvara för kontrollen och
undersökningen.
d. Övriga ägg som hunnit produceras i anläggningen före utslaktningen ska tas
omhand på något av följande sätt
-

Transport till ett äggpackeri som Jordbruksverket utser. Äggen ska packas i
engångsförpackningar. Verkets krav på säkerhetsåtgärder för att hindra
smittspridning ska vara uppfyllda.

-

Transport för tillverkning av äggprodukter till en anläggning som
Jordbruksverket utser och som uppfyller kraven i kapitel II i avsnitt X i bilaga
III till förordning (EG) nr 853/2004 och där hantering och behandling sker
enligt kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004.

-

Transport för att oskadliggöras.

Vid transporterna måste risken för spridning av LPAI begränsas till ett minimum.
Bestämmelser och anvisningar om transporter finns i kapitlet Transporter i Del I.
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e. Allt material och alla ämnen som kan vara kontaminerade ska antingen
-

behandlas enligt anvisningar av den veterinär som Jordbruksverket utser att
övervaka hanteringen, eller

-

tas omhand för att oskadliggöras.

f. Gödsel, flytgödsel och ströbäddar som kan vara kontaminerade ska
smittrenas/oskadliggöras.
Bestämmelser och anvisningar om smittrening respektive oskadliggörande på annat
sätt av gödsel och strö finns i kapitlen Oskadliggörande samt Skyddskläder och
smittrening. i Del I.
g. Efter avlivningen/utslaktningen ska de byggnader som använts för att hålla
fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, den utrustning som kan vara kontaminerad
och de fordon som använts för transport av kadaver, foder, gödsel, flytgödsel,
ströbäddar, material och ämnen som kan vara kontaminerade utan dröjsmål
smittrenas.
Bestämmelser och anvisningar om smittrening finns i kapitlet Skyddskläder och
smittrening i Del I.
10. Ytterligare restriktioner i smittförklarade anläggningar
a. Tama däggdjur får varken föras till eller från någon anläggning utan tillstånd från
Jordbruksverket.
Efter delegation av Jordbruksverket kan en länsstyrelse besluta om sådant tillstånd.
b. Förbudet gäller inte tama däggdjur som bara vistas i boningshus där de
-

inte kommer i kontakt med anläggningens fjäderfän eller andra fåglar i
fångenskap, och

-

inte har tillträde till burar eller områden där anläggningens fjäderfän eller
andra fåglar i fångenskap hålls.

11. Undantag från beslut om avlivning/utslaktning och om
oskadliggörande av kläckägg
a. Jordbruksverket kan medge undantag från bestämmelsen om avlivning/utslaktning
av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap vid utbrott av LPAI i
-

icke kommersiella anläggningar,

-

cirkusar,

-

djurparker,

-

husdjursaffärer,

-

viltparker, samt i
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-

inhägnade områden där fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap hålls i
forskningssyfte eller i syfte att bevara hotade arter eller officiellt registrerade
ovanliga raser av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap.

Undantag medges bara om det inte äventyrar sjukdomsbekämpningen.
b. För de fjäderfän och andra fåglar i fångenskap som berörs av undantaget gäller
följande:
-

Fåglarna ska tas in i en byggnad i anläggningen och hållas kvar där.
Om detta inte är praktiskt möjligt eller om deras välbefinnande då äventyras,
ska de hållas instängda på någon annan plats i samma anläggning så att de
inte har någon kontakt med andra fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap i
andra anläggningar.
Alla rimliga åtgärder ska vidtas för att begränsa kontakten med vilda fåglar
till ett minimum.

-

Fåglarna ska ställas under fortsatt övervakning och testas enligt
diagnostikhandboken för aviär influensa.
Fåglarna får inte förflyttas förrän laboratorietesterna har visat att det inte
längre finns någon betydande risk för att de ska sprida LPAI.

-

Fåglarna får inte förflyttas från ursprungsanläggningen annat än för slakt eller
förflyttning till en annan anläggning belägen i
-

Sverige, på de villkor som Jordbruksverket bestämmer, eller

-

en annan medlemsstat, enligt överenskommelse med berörda myndigheter
där.

c. Vid utbrott av LPAI i ett kläckeri kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna om avlivning/utslaktning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap
samt om oskadliggörande, smittrening, omhändertagande på annat sätt, övervakning,
restriktioner och analys av prover. Beslut om undantag ska grunda sig på en
riskbedömning.
12. Underrättelse till Kommissionen
Jordbruksverket ska underrätta Kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits vad
gäller utslaktning/avlivning, oskadliggörande, smittrening, omhändertagande på
annat sätt, övervakning, restriktioner och beviljade undantag.

G. Åtgärder vid LPAI i separata produktionsenheter
Jordbruksverket kan medge undantag från bestämmelsen om avlivning/utslaktning
vid utbrott av LPAI i en anläggning som består av två eller flera separata
produktionsenheter. Om de villkor som verket bestämmer är uppfyllda kan undantag
medges för produktionsenheter med friska fjäderfän om undantaget inte äventyrar
sjukdomsbekämpningen.
Jordbruksverket ska omedelbart underrätta Kommissionen om vilka undantag som
medges.

Epizootihandboken 2006 Del II 03 Aviär influensa

36

H. Åtgärder vid LPAI i kontaktanläggningar
a. Kontaktanläggningar ska spärrförklaras, samma åtgärder ska vidtas där och samma
restriktioner ska gälla där som i andra misstänkt smittade anläggningar tills
förekomst av aviär influensa har bekräftats eller avfärdats.
Se avsnitt A.
b. Jordbruksverket kan bestämma att samma åtgärder (avlivning/utslaktning,
oskadliggörande, smittrening, omhändertagande på annat sätt, övervakning) ska
vidtas och samma restriktioner ska gälla som i anläggningar där LPAI har bekräftats,
särskilt om kontaktanläggningen ligger i ett fjäderfätätt område.
Jordbruksverkets beslut ska grunda sig på en riskbedömning.
c. Då fjäderfän avlivas i en kontaktanläggning ska en veterinär som Jordbruksverket
utser ta prover på fjäderfäna för att bekräfta eller utesluta förekomst av LPAI-virus.
Undersökning av proverna ska ske enligt diagnostikhandboken för aviär influensa.
d. Alla anläggningar där fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap har slaktats,
avlivats eller tagits omhand för att oskadliggöras och förekomst av LPAI därefter har
bekräftats ska smittrenas. Fordon, utrustning, redskap och allt anat som kan vara
kontaminerat ska också smittrenas.
Bestämmelser och anvisningar om smittrening finns i kapitlet Skyddskläder och
smittrening i Del I.

I. Restriktionsområden vid utbrott av LPAI
1. Omfattning
a. Så snart LPAI officiellt har bekräftats ska Jordbruksverket besluta om inrättande
av ett restriktionsområde runt den smittförklarade anläggningen.
b. Efter delegation av Jordbruksverket beslutar en länsstyrelse om inrättande av
restriktionsområde.
c. Restriktionsområdet ska ha en radie på minst 1 km runt den smittförklarade
anläggningen.
2. Identifiering m.m. av kommersiella anläggningar med fjäderfän
a. Alla kommersiella anläggningar med fjäderfän inom området ska så snart som
möjligt identifieras av en veterinär som Jordbruksverket utser.
Anvisningar om hur sådan identifiering kan genomföras finns i kapitlet Områden
med särskilda restriktioner i Del I.
b. Provtagning och laboratorieundersökning enligt diagnostikhandboken för aviär
influensa ska ske i alla kommersiella fjäderfäanläggningar i området. Provtagningen
ska utföras av en veterinär som Jordbruksverket utser.
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c. Personer som kommer till eller lämnar anläggningar i restriktionsområdet ska
utföra personlig smittrening i den omfattning som behövs för att motverka spridning
av aviär influensa.
Bestämmelser och anvisningar om personlig smittrening finns i kapitlet Skyddskläder
och smittrening i Del I.
d. Kadaver ska tas omhand för att oskadliggöras så snart som möjligt.
Bestämmelser och anvisningar om oskadliggörande av kadaver finns i kapitlet
Oskadliggörande i Del I.
3. Förflyttning och hantering av djur, djurprodukter m.m.
Fåglar, däggdjur och ägg
a. Inga fjäderfän, andra fåglar i fångenskap eller tama däggdjur får föras till eller från
en anläggning utan tillstånd från Jordbruksverket eller, efter delegation från verket,
tillstånd från en länsstyrelse.
Denna restriktion gäller inte däggdjur som bara vistas i boningshus där de
-

inte kommer i kontakt med anläggningens fjäderfän eller andra fåglar i
fångenskap, och

-

inte har tillträde till burar eller områden där anläggningens fjäderfän eller
andra fåglar i fångenskap hålls.

b. Fjäderfän, andra fåglar i fångenskap, värpningsklara unghöns, daggamla
kycklingar samt ägg får bara flyttas inom eller till restriktionsområdet efter tillstånd
från Jordbruksverket eller, efter delegation från verket, tillstånd från en länsstyrelse.
Jordbruksverket bestämmer vilka villkor som ska vara uppfyllda för att tillstånd ska
kunna medges.
Förbudet mot förflyttning gäller inte transitering genom restriktionsområdet på väg
eller järnväg utan lossning eller uppehåll.
c. Fjäderfän, andra fåglar i fångenskap, värpningsklara unghöns, daggamla
kycklingar samt ägg får inte flyttas från restriktionsområdet. Undantag kan medges.
Se punkt 4 nedan.
Gödsel och strö
d. Använt strö samt gödsel och flytgödsel får inte avlägsnas eller spridas utan
tillstånd från Jordbruksverket.
Jordbruksverket kan ge tillstånd för förflyttning av gödsel eller flytgödsel från
anläggningar som ligger i restriktionsområdet och som vidtar säkerhetsåtgärder för
att hindra smittspridning. Transport kan få ske till en utsedd anläggning för
behandling eller tillfällig lagring i väntan på behandling för att förstöra eventuellt
aviärt influensavirus enligt biproduktförordningen (EG nr 1774/2002) eller enligt
särskilt EU-beslut.
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Bestämmelser och anvisningar om transport av djur, produkter m.m. finns i kapitlet
Transporter i Del I
4. Undantag från förbudet att flytta fjäderfän, andra fåglar i fångenskap,
värpningsklara unghöns, daggamla kycklingar samt ägg från
restriktionsområdet
Jordbruksverket, eller en länsstyrelse efter delegation från verket, kan medge
undantag från förbudet att flytta fjäderfän, kycklingar och ägg ut ur
restriktionsområdet och ge tillstånd för följande.
-

Transport av fjäderfän för slakt till ett slakteri beläget i Sverige.

-

Transport av levande fjäderfän till en anläggning eller byggnad i Sverige där
det inte finns andra fjäderfän. Fjäderfäna ska hållas kvar i anläggningen under
21 dagar och efter deras ankomst ska anläggningen ställas under övervakning
av en veterinär som Jordbruksverket utser,

-

Transport av daggamla kycklingar
-

till en anläggning eller en byggnad i anläggningen i Sverige.
Kycklingarna ska hållas kvar i anläggningen under 21 dagar och efter
deras ankomst ska anläggningen ställas under övervakning av en
veterinär som Jordbruksverket utser, eller

-

till andra anläggningar om de kläckts från ägg från
fjäderfäanläggningar utanför restriktionsområdet, under förutsättning
att kläckeriet genom sina logistiska förhållanden och sina
säkerhetsåtgärder för att hindra smittspridning kan garantera att
kycklingarna inte kommer i kontakt med kläckägg eller daggamla
kycklingar från fjäderfäflockar i restriktionsområdet och följaktligen
inte har samma hälsostatus,

-

Transport av kläckägg till ett kläckeri som Jordbruksverket utser. Äggen och
deras förpackningar ska desinficeras före avsändningen och äggen ska gå att
spåra.

-

Transport av konsumtionsägg till ett äggpackeri om
-

äggen packas i engångsförpackningar, och

-

de säkerhetsåtgärder för att hindra smittspridning som
Jordbruksverket kräver har vidtagits

-

Transport av ägg till en anläggning för tillverkning av äggprodukter som
Jordbruksverket utser som är belägen inom eller utanför restriktionsområdet
och som uppfyller kraven i kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning
(EG) nr 853/2004 och där hantering och behandling sker enligt kapitel XI i
bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004,

-

Transport av ägg som ska oskadliggöras..

5. Smittrening av fordon, utrustning m.m.
Fordon och utrustning som har använts i samband med transport av levande fjäderfän
och andra fåglar i fångenskap, foder, gödsel, flytgödsel, ströbäddar och allt material
och alla ämnen som kan vara kontaminerade ska smittrenas omedelbart efter
användandet.
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Bestämmelser och anvisningar om smittrening av fordon, utrustning m.m. finns i
kapitlet Skyddskläder och smittrening i Del I.
6. Handel, utställningar m.m.
a. Auktioner, marknader, mässor, utställningar, tävlingar och liknande arrangemang
med ansamling av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap är inte tillåtna inom
restriktionsområdet om inte Jordbruksverket har givit särskilt tillstånd.
b. Fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap får inte släppas fria i restriktionsområdet
för vidmakthållande av viltstammen.
7. Ytterligare åtgärder i restriktionsområden
Jordbruksverket kan grundat på en riskbedömning besluta om ytterligare åtgärder
inom restriktionsområden.
8. Giltighetstid
Bestämmelserna i restriktionsområdet ska gälla antingen
-

under minst 21 dagar efter att den senast smittförklarade anläggningen i
området preliminärt har smittrenats och tills Jordbruksverket bedömer att
risken för spridning av LPAI är försumbar. Bedömningen ska grunda sig på
en riskbedömning baserad på resultatet av analyser av prover tagna i området,

-

under minst 42 dagar efter att utbrottet har bekräftats och tills Jordbruksverket
bedömer att risken för spridning av LPAI är försumbar. Bedömningen ska
grunda sig på en riskbedömning baserad på resultatet av analyser av prover
tagna i området, eller

-

under annan tid och på villkor som fastställs enligt EU-beslut.

9. Ytterligare undantag från åtgärder i restriktionsområdet
a. Om LPAI konstateras i ett kläckeri kan Jordbruksverket efter en riskbedömning
besluta
-

att restriktionsområde inte ska inrättas,

eller, om restriktionsområde inrättas,
-

att undantag kan medges från alla eller vissa av de åtgärder som ska vidtas i
området.

b. Jordbruksverket kan besluta att restriktionsområde inte behöver inrättas om LPAI
konstateras i
-

icke kommersiella anläggningar,

-

cirkusar,

-

djurparker,

-

husdjursaffärer,

-

viltparker, eller i
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-

inhägnade områden där fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap hålls i
forskningssyfte eller i syfte att bevara hotade arter eller officiellt registrerade
ovanliga raser av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap

Beslutet ska grunda sig på en riskbedömning. Sjukdomsbekämpningen får inte
äventyras.
c. Om undantag medges enligt a. eller b. ska Jordbruksverket omedelbart underrätta
Kommissionen.

J. Återinsättning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap
efter utbrott av HPAI och LPAI
a. Fjäderfän får inte åter sättas in i en kommersiell fjäderfäanläggning förrän
Jordbruksverket bestämmer och tidigast 21 dagar efter att slutlig smittrening har
avslutats och godkänts.
b. Under 21 dagar efter återinsättning i en kommersiell fjäderfäanläggning gäller
följande:
-

En veterinär som Jordbruksverket utser ska göra minst en klinisk
undersökning av fjäderfäna. Denna undersökning (eller den sist utförda om
fler än en görs) ska ske så nära slutet av 21-dagarsperioden som möjlig.

-

Laboratorietest ska göras enligt diagnostikhandboken för aviär influensa.

-

Fjäderfän som dör efter det att nya fåglar satts in ska testas enligt diagnostikhandboken.

-

Alla personer som kommer till eller lämnar fjäderfäanläggningen ska iaktta
lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra spridning av aviär influensa.

-

Under återinsättningen får inga fjäderfän lämna fjäderfäanläggningen utan
tillstånd från Jordbruksverket.

-

Ägaren ska föra register över produktionsuppgifter inklusive uppgifter om
sjuklighet och dödlighet. Dessa uppgifter ska uppdateras regelbundet.

-

Alla ändringar av betydelse i produktionsuppgifterna samt andra avvikelser
ska omedelbart rapporteras till Jordbruksverket.

c. Jordbruksverket kan bestämma att åtgärderna enligt punkt b. även ska gälla
-

andra anläggningar än kommersiella fjäderfäanläggningar, eller

-

andra djurarter på en kommersiell fjäderfäanläggning.

Ett sådant beslut ska grunda sig på en riskbedömning.
d. Återinsättning av djur i en kontaktanläggning ska ske på det sätt som
Jordbruksverket bestämmer.
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K. Åtgärder för att förhindra spridning av influensavirus från
fåglar till andra arter
a. Om aviär influensa konstateras i en anläggning ska prover tas på alla svin som
finns i anläggningen för att bekräfta eller utesluta att svinen är smittade eller har varit
smittade med aviär influensa. Proverna ska analyseras enligt diagnostikhandboken
för aviär influensa.
Jordbruksverket beslutar om provtagning och analys.
Inga svin får flyttas från anläggningen innan testresultaten är klara.
b. Om testresultaten visar att aviär influensa förekommer hos svinen kan
Jordbruksverket medge att de flyttas till andra anläggningar för svin eller till ett
slakteri som verket utser.
Flyttning får bara medges om ytterligare tester visar att risken för spridning av aviär
influensa är försumbar.
c. Om testresultaten visar att det finns en allvarlig hälsorisk ska svinen snarast
avlivas. Jordbruksverket beslutar om avlivningen.
Bestämmelser och anvisningar om avlivning finns i kapitlet Avlivning av djur i Del I.
Bestämmelser och anvisningar om transport av djur som är eller misstänks vara
smittade med epizootisk sjukdom finns i kapitlet Transporter i Del I.
d. När aviär influensa har konstaterats i en anläggning kan Jordbruksverket besluta
att åtgärder enligt punkterna a, b och c också ska gälla alla andra däggdjur på
anläggningen och att åtgärderna även kan gälla kontaktanläggningar.
Besluten ska grunda sig på riskbedömningar.
e. Jordbruksverket ska underrätta Kommissionen om testresultat och vidtagna
åtgärder.
f. Jordbruksverket beslutar om eventuell ytterligare provtagning och övervakning i
anläggningar där förekomst av aviärt influensavirus har påvisats hos svin eller andra
däggdjur.
g. Ytterligare åtgärder för att förhindra spridning av aviär influensa från fåglar till
andra arter kan vidtas efter särskilt EU-beslut.
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L. Vaccination mot aviär influensa
Övergripande bestämmelser och anvisningar om vaccination finns i kapitlet
Vaccination mot epizootisk sjukdom i Del I.
1. Generella bestämmelser
a. Vaccination mot aviär influensa är inte tillåten.
Dock kan nödvaccination eller förebyggande vaccination genomföras under vissa
omständigheter och på särskilda villkor.
b. Vaccination ska utföras av en veterinär eller en annan person som Jordbruksverket
utser.
c. Den som vaccinerar ska skriva rapport över utförda vaccinationer på
Jordbruksverkets blankett Epi 4 och sända denna till Jordbruksverket med kopia till
länsstyrelsen.
2. Nödvaccination och vaccinationsplan
a. Jordbruksverket kan överväga beslut om nödvaccination mot aviär influensa av
fjäderfän och andra fåglar i fångenskap som en kortsiktig åtgärd för att begränsa
utvecklingen av ett utbrott om en riskbedömning visar att det finns en betydande och
omedelbar risk för att aviär influensa ska spridas inom eller till landet.
Nödvaccination kan bli aktuellt om ett utbrott av aviär influensa har bekräftats
-

i Sverige,

-

i en närliggande medlemsstat, eller

-

hos fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap i ett närliggande tredjeland.

b. Innan vaccination kan påbörjas ska en vaccinationsplan utarbetas och godkännas
av Kommissionen. Planen ska innehålla beskrivningar och redovisningar av
-

den sjukdomssituation som föranlett ansökan om vaccination,

-

vaccinationsområdets geografiska utbredning,

-

antalet anläggningar i vaccinationsområdet och antalet anläggningar där
vaccination ska ske,

-

art och kategori av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap eller, i
förekommande fall, den särskilda anläggning (compartment) för fjäderfän
eller andra fåglar i fångenskap som ska vaccineras,

-

det uppskattade antalet fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap som ska
vaccineras,

-

en sammanfattning av vaccinets egenskaper,

-

vaccinationskampanjens förväntade varaktighet,

-

särskilda bestämmelser för förflyttning av vaccinerade fjäderfän eller andra
fåglar i fångenskap,

-

kriterierna för beslut om nödvaccination i kontaktanläggningar,
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-

register och registrering av vaccinerade fjäderfän eller andra fåglar i
fångenskap, samt

-

de kliniska undersökningar och laboratorietester som ska genomföras i de
anläggningar där nödvaccination ska ske och i andra anläggningar i
vaccinationsområdet.

c. Om det anges i den godkända vaccinationsplanen kan Jordbruksverket besluta om
särskilda restriktioner för förflyttning av fjäderfän, andra fåglar i fångenskap och
produkter samt om upprättande av restriktionsområden.
3. Nödvaccination innan vaccinationsplanen har godkänts
Jordbruksverket kan besluta om nödvaccination i avvaktan på att Kommissionen ska
godkänna planen för nödvaccination. Därvid gäller följande.
-

Planen för nödvaccination och beslutet om att tillämpa nödvaccination ska
anmälas till Kommissionen innan vaccinationen inleds.

-

Jordbruksverket ska besluta om förbud mot att flytta fjäderfän och andra
fåglar i fångenskap och produkter av dem. Förflyttning kan dock tillåtas på de
villkor som anges nedan i punkt 4.

-

Beslutet om att genomföra nödvaccination får inte äventyra
sjukdomsbekämpningen.

4. Villkor för förflyttning av fjäderfän, andra fåglar i fångenskap samt
fjäderfäprodukter vid nödvaccination
a. Vid nödvaccination som genomförs innan vaccinationsplanen har godkänts får
fjäderfän, andra fåglar i fångenskap och fjäderfäprodukter bara flyttas på de villkor
som anges nedan i punkt 4. b - t.
Transportmedel, redskap och annan utrustning som används för transporter enligt
punkt 4. b - t ska smittrenas omedelbart efter användandet.
Bestämmelser och anvisningar om smittrening av fordon, utrustning m.m. finns i
kapitlet Skyddskläder och smittrening i Del I.
Villkor för förflyttning inom vaccinationsområdet
b. Kläckägg ska
-

komma från en vaccinerad eller ovaccinerad avelsflock som har undersökts
med tillfredsställande resultat enligt diagnostikhandboken för aviär influensa,

-

desinfekteras före avsändning enligt Jordbruksverkets anvisningar,

-

transporteras direkt till bestämmelsekläckeriet, samt

-

kunna spåras i kläckeriet.

c. Ägg ska
-

komma från en vaccinerad eller ovaccinerad värphönsflock som har
undersökts med tillfredsställande resultat enligt diagnostikhandboken för aviär
influensa och ska transporteras antingen till
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-

ett äggpackeri som Jordbruksverket utser, om de packas i
engångsförpackningar och nödvändiga smittskyddsåtgärder för att
hindra smittspridning har vidtagits, eller till

-

en anläggning som Jordbruksverket utser för tillverkning av
äggprodukter och som uppfyller kraven i kapitel II i avsnitt X i bilaga
III till förordning (EG) nr 853/2004 och där hantering och behandling
sker enligt kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004.

d. Daggamla kycklingar ska
-

-

komma från kläckägg som
-

kommer från en vaccinerad eller ovaccinerad avelsflock som har
undersökts med tillfredsställande resultat enligt diagnostikhandboken
för aviär influensa,

-

smittrenas före avsändning enligt Jordbruksverkets anvisningar,

-

transporteras direkt till bestämmelsekläckeriet, och som

-

kan spåras i kläckeriet, samt

placeras i en byggnad där fjäderfän inte är inhysta.

e. Levande fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap ska
-

ha vaccinerats mot aviär influensa, om det föreskrivs i
vaccinationsprogrammet,

-

ha undersökts med tillfredsställande resultat enligt diagnostikhandboken för
aviär influensa, samt

-

placeras i en byggnad där fjäderfän inte är inhysta.

f. Slaktfjäderfän ska
-

undersökas med tillfredsställande resultat före inlastning i enlighet med
diagnostikhandboken för aviär influensa, och

-

skickas direkt till ett slakteri som Jordbruksverket utser för omedelbar slakt.

Villkor för förflyttning från anläggningar utanför vaccinationsområdet till
anläggningar inom vaccinationsområdet
g. Kläckägg ska
- transporteras direkt till bestämmelsekläckeriet, och
-

kunna spåras i kläckeriet.

h. Ägg får transporteras till
-

ett äggpackeri som Jordbruksverket utser, om de packas i
engångsförpackningar och nödvändiga smittskyddsåtgärder för att hindra
smittspridning har vidtagits, eller till

-

en anläggning som Jordbruksverket utser för tillverkning av äggprodukter och
som uppfyller kraven i kapitel II i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr
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853/2004 och där hantering och behandling sker enligt kapitel XI i bilaga II
till förordning (EG) nr 852/2004.
i. Daggamla kycklingar ska placeras i en byggnad där fjäderfän inte är inhysta.
j. Levande fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap ska
-

placeras i en byggnad där fjäderfän inte är inhysta, och

-

vaccineras i bestämmelseanläggningen, om så är bestämt enligt vaccinationsprogrammet.

k. Slaktfjäderfän ska skickas direkt till ett slakteri som Jordbruksverket utser för
omedelbar slakt.
Villkor för förflyttning från anläggningar inom vaccinationsområdet till
anläggningar utanför vaccinationsområdet
l. Kläckägg ska
-

komma från en vaccinerad eller ovaccinerad avelsflock som har undersökts
med tillfredsställande resultat enligt diagnostikhandboken för aviär influensa,

-

smittrenas före avsändning enligt Jordbruksverkets anvisningar,

-

transporteras direkt till bestämmelsekläckeriet,

-

kunna spåras i kläckeriet.

m. Ägg ska
-

komma från en vaccinerad eller ovaccinerad värphönsflock som har
undersökts med tillfredsställande resultat enligt diagnostikhandboken för aviär
influensa och ska transporteras antingen till
-

ett äggpackeri som Jordbruksverket utser, om de packas i
engångsförpackningar och nödvändiga smittskyddsåtgärder för att
hindra smittspridning har vidtagits, eller till

-

en anläggning som Jordbruksverket utser för tillverkning av
äggprodukter och som uppfyller kraven i kapitel II i avsnitt X i bilaga
III till förordning (EG) nr 853/2004 och där hantering och behandling
sker enligt kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004.

n. Daggamla kycklingar
-

får inte ha vaccinerats,

-

ska komma från kläckägg som
-

kommer från en vaccinerad eller ovaccinerad avelsflock som har
undersökts med tillfredsställande resultat enligt diagnostikhandboken
för aviär influensa,

-

smittrenas före avsändning enligt Jordbruksverkets anvisningar,

-

transporteras direkt till bestämmelsekläckeriet, och som

-

kan spåras i kläckeriet, samt
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-

ska placeras i en byggnad där fjäderfän inte är inhysta.

o. Levande fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap
-

får inte ha vaccinerats,

-

ska ha undersökts med tillfredsställande resultat enligt diagnostikhandboken
för aviär influensa, och ska

-

placeras i en byggnad där fjäderfän inte är inhysta.

p. Slaktfjäderfän ska
-

undersökas med tillfredsställande resultat före inlastning enligt
diagnostikhandboken för aviär influensa, och

-

skickas direkt till ett slakteri som Jordbruksverket utser för omedelbar slakt.

Villkor för förflyttning av kött från fjäderfän som hållits inom
vaccinationsområdet
Kött från vaccinerade fjäderfän
q. Fjäderfän som sänds till slakt ska
-

ha vaccinerats med ett vaccin som överensstämmer med en vaccinationsstrategi som gör det möjligt att skilja vaccinerade/smittade djur från
vaccinerade/osmittade djur (DIVA-strategi),

-

ha inspekterats och testats med negativt resultat enligt diagnostikhandboken
för aviär influensa,

-

tidigast 48 timmar före lastning ha genomgått klinisk undersökning utförd av
en veterinär som Jordbruksverket utser. Vid behov ska veterinären också
undersöka eventuella indikatordjur i anläggningen, samt ska

-

skickas direkt till ett slakteri som Jordbruksverket utser för omedelbar slakt.

Kött från ovaccinerade fjäderfän
r. Fjäderfän som sänds till slakt ska övervakas enligt diagnostikhandboken för aviär
influensa.
Villkor för förflyttning av kadaver och ägg som ska oskadliggöras
s. Jordbruksverket kan ge tillstånd för förflyttning från anläggningar i
vaccinationsområdet av kadaver eller ägg som ska oskadliggöras.
Villkor för förflyttning ut ur landet
t. Förflyttning av fjäderfän (även daggamla kycklingar) eller andra fåglar i
fångenskap ut ur landet är inte tillåtet under pågående vaccinationskampanj så länge
vaccinationsplanen inte har godkänts av Kommissionen såvida inte den behöriga
myndigheten i den mottagande medlemsstaten gett tillstånd till detta.
5. Förebyggande vaccination
a. Jordbruksverket kan besluta om förebyggande vaccination av fjäderfän och andra
fåglar i fångenskap som en långsiktig åtgärd om en riskbedömning visar att vissa
områden i landet, vissa typer av fjäderfähållning eller vissa kategorier av fjäderfän
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och andra fåglar i fångenskap eller särskilda anläggningar (compartments) för
fjäderfän och andra fåglar i fångenskap hotas av aviär influensa.
b. En vaccinationsplan ska utarbetas och skickas till Kommissionen för
godkännande.
Planen ska överensstämma med en vaccinationsstrategi som gör det möjligt att skilja
vaccinerade/smittade djur från vaccinerade/osmittade djur (DIVA-strategi) och
innehålla beskrivningar och redovisningar av
-

skälen till den förebyggande vaccinationen, inklusive sjukdomshistorien,

-

vaccinationsområdets geografiska utbredning,

-

typ av fjäderfähållning där vaccination ska utföras, alternativt vilka kategorier
av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap eller vilka särskilda anläggningar
(compartments) för fjäderfän och andra fåglar i fångenskap som ska
vaccineras,

-

antalet anläggningar i vaccinationsområdet och antalet anläggningar där
vaccination ska ske,

-

art och kategori av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap eller, i
förekommande fall, den särskilda anläggning (compartment) för fjäderfän
eller andra fåglar i fångenskap som ska vaccineras,

-

det uppskattade antalet fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap som ska
vaccineras,

-

en sammanfattning av vaccinets egenskaper,

-

vaccinationskampanjens förväntade varaktighet,

-

särskilda bestämmelser för förflyttning av vaccinerade fjäderfän eller andra
fåglar i fångenskap,

-

register och registrering av vaccinerade fjäderfän eller andra fåglar i
fångenskap,

-

de laboratorietester som ska utföras enligt diagnostikhandboken för aviär
influensa i de anläggningar där förebyggande vaccination ska genomföras

-

övervakning och testning i ett lämpligt antal andra anläggningar i
vaccinationsområdet eller i särskilda anläggningar (compartments) för
fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap samtidigt med laboratorietesterna för
att kunna bevaka den epidemiologiska situationen, den förebyggande
vaccinationskampanjens effektivitet samt kontrollen av förflyttningar av
vaccinerade fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap,

c. Planen kan även innehålla beskrivning av
-

åtgärder som begränsar förflyttning av fjäderfän eller andra fåglar i
fångenskap och produkter av dem,

-

restriktioner för särskilda anläggningar (compartments) för fjäderfän eller
andra fåglar i fångenskap, samt

-

upprättandet av restriktionsområden.
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