Stockholm den 20 februari 2019

Till: Jordbruksverket
Att: Eva Persson, Sofia Wessman
Djuravdelningen
551 82 Jönköping

Årsrapport frivillig och förebyggande salmonellakontroll
samt smittskydd på gårdsnivå 2018
Svensk Fågel är huvudman för Smittskyddsprogrammet på gård för matfågel inklusive
frivillig och förebyggande salmonellakontroll, med stöd av (SJVFS 2015:17, K 152) om
frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur.
Programmet omfattar kyckling- och kalkonbesättningar för matfågelproduktion samt
avelsdjur för sådan uppfödning.
Sammanställning av antal besättningar, hus och avdelningar med avelsdjur och matfågel
under 2018

Utöver rapport till Jordbruksverket skickas rapporter om anslutna besättningar och
datum för officiell salmonellaprovtagning till länsstyrelsen samt arbetsinstruktion för
2019 till respektive veterinär.

Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon. Vi representerar hela kedjan, från
avelsföretag, kläckerier och fodertillverkare till bönder och slakterier. Medlemsföretagen är: Kronfågel, Guldfågeln,
Lagerbergs Kyckling, Knäreds Kyckling, Bjärefågel och Ingelsta Kalkon. Alla arbetar mot samma mål – att ta fram
världens bästa kyckling och kalkon.
Svensk Fågel
105 33 Stockholm, tel: 08-787 55 20
www.svenskfagel.se

Arbetet inom programmet innebär;
• Att följa upp de rapporter som skickas in från fältverksamma veterinärer efter
varje besättningsbesök
• Att utvärdera och uppdatera branschens beredskap vid salmonellautbrott.
• Att fortsatt rekrytera och kompetensutveckla fjäderfäveterinärer för 2018 års
salmonellakontroll. Utbildningstillfälle hölls den 22-23 augusti i Hestraviken.
• Att löpande föra in uppgifter i medlemsregister så att det innehåller samtliga de
uppgifter och funktioner som krävs för att driva kontrollen, rapportera till
Jordbruksverket årligen, överlämna information om antal provtagna flockar till
SVA inför zoonosrapporten samt rapport till länsstyrelsen för att underlätta deras
tillsyn av den obligatoriska salmonellakontrollen.
• Arbetsinstruktion och information till nyrekryterade veterinärer inom frivillig
salmonellakontroll.
• Telefon och mailkontakt med uppfödare och veterinärer kring frågor som rör
kontrollen.
• Löpande genomföra kalibrering mot Agria Djurförsäkrings rikslikare för att likrikta
kontrollen.
FÖREKOMST AV SALMONELLA 2018
Under 2018 har endast två (2) kycklingflockar konstaterats positiva med salmonella vid
provtagning före slakt. Samtliga djur i infekterade flockar avlivades och destruerades
och djurutrymmen har sanerats.
Under 2018 har fokus fortsatt legat på omgångsvis rengöring och desinfektion och vi
kommer under 2019 att distribuera och diskutera den film som producerats under 2018
på temat. Filmen illustrerar alla de moment som krävs för att reducera/eliminera
eventuella smittämnen som kan förekomma i en flock och som måste avlägsnas före
nästkommande insättning genom rengöring, desinfektion och tillräcklig tomtid.
Smittskyddsprogrammet är ett arbetsdokument där branschen gemensamt och i form
av utbildningstillfälle för salmonellaveterinärer (VSG) utvecklar de specifika
smittskyddsåtgärder som ska implementeras i varje ansluten besättning. Programmet
fungerar väl för salmonella.

Med vänliga hälsningar

Maria Donis,
VD Fågel Svensk Fågel
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Pia Gustavsson,
Veterinär Svensk Fågel

