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Till den det berör

Omprövning av beslut om upprättande av spärrområde
och restriktionsområde pga. fall av blåtunga
BESLUT
Jordbruksverket beslutar att upprätta spärr- och restriktionsområden enligt rådets
direktiv 2000/75/EG av den 20 november 2000 om fastställande av särskilda
bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue.
Ett spärrområde och upprättas med utgångspunkt från PPN 22911, PPN 35649,
fastigheten Norra Össjö 5:7, PPN 10269, PPN 33989, PPN 8517, PPN 30431,
PPN 31137, PPN 53594, PPN 41912, PPN 42744, PPN 60082, PPN 72362, PPN
70600, PPN 49561, PPN 37772, PPN 30190 och PPN 93176 samt ett
restriktionsområde (med en radie på 150 kilometer) med utgångspunkt från PPN
22911, PPN 35649, fastigheten Norra Össjö 5:7, PPN 10269, PPN 8517, PPN
30431, PPN 72362, PPN 70600, PPN 49561 och PPN 37772, vilka
smittförklarats av Jordbruksverket enligt 5 § epizootilagen (1999:657).
Följande områden ingår i spärrområdet:
Hela Skåne, Blekinge och Kronobergs län.
Delar av följande län ingår:
Hallands län: hela länet utom delar av Kungsbacka kommun.
Jönköpings län: hela Värnamo, Sävsjö och Vetlanda kommun samt delar av
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, och Nässjö kommun.
Kalmar län: hela länet utom Vimmerby och Västerviks kommun.
Västra Götalands län: delar av Mark och Svenljunga kommun.
Spärrområdet avgränsas på sätt som framgår av bifogad karta.

Hela eller delar av följande kommuner ingår i restriktionsområdet:
Hallands län: Kungsbacka
Jönköping län: Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö,
Nässjö, Tranås och Vaggeryd
Kalmar län: Vimmerby och Västervik
Västra Götaland län: Ale, Alingsås, Borås, Bollebygd, Essunga, Falköping,
Färgelanda, Grästorp, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg,
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Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal,
Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungsund, Svenljunga,
Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla,
Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg och Öckerö
Östergötlands Län: Boxholm, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena,
Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög.
Restriktionsområdet avgränsas på sätt som framgår av bifogad karta.

Detta beslut ersätter beslut om spärr- och restriktionsområde pga fall av blåtunga
av den 13 november 2008.

ÄRENDET
Fall av blåtunga har konstaterats i svenska besättningar.

SKÄL FÖR BESLUTET
Enligt artikel 4 och 8 i rådets direktiv 2000/75/EG om fastställande av särskilda
åtgärder och bestämmelser för bekämpning och utrotning av bluetongue ska
Jordbruksverket fastställa restriktionsområden.
Av 5 § epizootilagen (1999:657) jämförd med 4 § epizootiförordningen
(1999:659) framgår att om det är klarlagt att ett fall av epizootisk sjukdom har
inträffat, skall Jordbruksverket besluta om förbud enligt 4 § för de områden där
smitta förekommer, eller om andra begränsningar i hanteringen av djur eller
varor, allt i den utsträckning som behövs för att motverka smittspridning
(smittförklaring).
Under samma förutsättningar skall regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet
besluta om
1. förbud mot transporter av djur eller varor till, från eller inom områden som
gränsar till områden där smitta förekommer eller om andra begränsningar i
hanteringen av djur eller varor inom sådana angränsande områden, och
2. förbud mot tillträde till vissa djurstallar eller andra anläggningar där djur
hålls (tillträdesförbud) eller särskilda villkor för tillträde till sådana
anläggningar. Lag (2006:810).
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Enligt 8 § punkt 5 epizootilagen jämförd med 4 § epizootiförordningen
(1999:659) får Jordbruksverket besluta om vaccination eller annan förebyggande
behandling av djur.

Jordbruksverket gör följande bedömning. Med anledning av konstaterade fall av
blåtunga i Sverige beslutar Jordbruksverket att inrätta spärr- och
restriktionsområden enligt ovan.

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Länsrätten i Jönköpings län.
Skrivelsen ställs alltså till länsrätten men ska skickas eller lämnas till Statens
jordbruksverk, 551 82 Jönköping. I överklagandet ska du ange vilket beslut
som du överklagar, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du anser att det
bör ändras.
Överklagandet ska ha kommit in till Jordbruksverket inom tre veckor från den
dag då du fick del av beslutet. För offentlig part räknas dock tiden för
överklagande från beslutsdagen.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Detta beslut gäller omedelbart enligt 22 § epizootilagen.
Idisslare får inte utan särskilda villkor som beslutas av Jordbruksverket förflyttas
ut från sin respektive zon. Olika regler gäller under vektorfri respektive icke
vektorfri säsong. Information fås på www.sjv.se eller via Jordbruksverkets
kundtjänst.
Jordbruksverket har överlämnat åt länsstyrelsen i respektive län att fatta beslut
om dispens för direkt transport av djur avsedda för slakt vid ett slakteri utanför
spärr- och restriktionsområdet.
Det är tillåtet att flytta idisslare inom respektive område. Det är också tillåtet att
flytta idisslare från fritt område in till restriktions- och spärrområde samt från
restriktionsområde till spärrområde.
Bestämmelser om spärr- och restriktionsområde finns i rådets direktiv
2000/75/EG av den 20 november 2000 om fastställande av särskilda åtgärder för
bekämpning och utrotning av bluetongue.
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Bestämmelser om förflyttning av idisslare finns i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2008:42) om åtgärder med anledning av fall av blåtunga.

I detta ärende har enhetschefen Katharina Gielen beslutat. Lena Hult har varit
föredragande.
Katharina Gielen
Lena Hult
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