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Statens jordbruksverks föreskrifter om organiserad
hälsokontroll avseende campylobacter hos slaktkyckling;
beslutade den 20 juni 2001
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1, 3 och 8 §§ förord ningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m., följande.
Allmänt
1 § Bestämmelserna i denna författning har till syfte att genom frivillig
anslutning av slaktkycklingproducenter till kontroll förebygga och bekämpa campylobacter hos slaktkyckling.
Definitioner
2 § I denna författning avses med
anläggning: ett eller flera hus som är geografiskt koncentrerade till en
enhet; till anläggningen räknas även husens närmaste omgivning,
djurhållare: den person som äger djuren eller av djurägaren utsetts att
ansvara för verksamheten vid anläggningen,
delad slakt: slakt av en djuromgång eller en flock där slakten sker vid
mer än ett tillfälle,
djuromgång/flock: de djur som befinner sig i ett djurutrymme under
tiden från det att det första djuret satts in till dess att det sista djuret
lämnat utrymmet,
djurutrymme: utrymme avsett för kycklinguppfödning som är skilt
från annat utrymme genom hela och täta väggar, golv och tak; ett sådant
utrymme får inte dela ventilationssystem med annat utrymme,
förrum: rum, genom vilket inpassering till eller utpassering från djurutrymme skall ske via en hygiengrän; rummet är även avsett för förvaring
och byte av skyddskläder samt för personlig rengöring,
hygiengräns: en bänk eller annan avgränsning som sluter tätt vid
golvet och som är minst 40 cm hög och avdelar förrummet i en ”ren” del
mot djurutrymmet och en ”oren” del mot ytterdörren,
insättningsdatum: det datum kycklingarna placeras i djurutrymmet,
kontaminerad flock : slaktkycklingar där campylobacter påvisats i prov
från kloaken,
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kläckeri: anläggning som med hjälp av maskinell ruvning och
kläckning producerar daggamla kycklingar,
kontrollorganisation: den organisation som med stöd av 3 § utsetts att
anordna kontroll av campylobacter hos slaktkyckling, samt
slaktgrupp: djur ur samma djuromgång som slaktas vid samma
tillfälle.
Kontrollorganisation
3 § Efter ansökan hos Statens jordbruksverk kan organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar utses att anordna
kontroll av campylobacter hos slaktkyckling i enlighet med bestämmelserna i denna författning.
Jordbruksverket kan avslå en ansökan om att få anordna kontroll
enligt första stycket om det redan finns en organisation utsedd och det
finns risk för att godkännande av fler organisationer skulle äventyra
effektiviteten av den kontroll som redan bedrivs.
4 § En ansökan enligt 3 § första stycket skall innehålla organisationens
plan och riktlinjer för bedrivande av campylobacterkontrollen i enlighet
med dessa föreskrifter, uppgift om vem som enligt 5 § andra stycket skall
ansvara för kontrollen samt dokumentation över den ansvariges utbildning och kompetens.
Av organisationens plan och riktlinjer skall framgå
1. resurser med avseende på ekonomi, personal och möjligheter till
effektivitet i kontrollen,
2. arbetsinstruktioner samt krav på utbildning och kompetens hos de
personer som skall ingå i kontrollsektionen,
3. instruktioner och riktlinjer för sammansättningen av den nämnd
som avses i 6 §,
4. garantier för ett opartiskt utförande av kontrollen,
5. rutiner för överlämnande av rapporter enligt denna författning,
6. tidsplan och mål för kontrollprogrammet,
7. hur information om kontrollprogrammet skall spridas,
8. särskild information om förebyggande hygienåtgärder i besättningar kontaminerade med campylobacter,
9. att organisationen i tillämpliga delar skall tillämpa
förvaltningslagens regler i frågor om parts rätt att få del av uppgifter, om
jäv samt om motivering av, underrättelse om och överklagande av beslut
som rör kontrollen,
10. vilket eller vilka laboratorier som skall anlitas och vilken eller
vilka analysmetoder som skall användas för provanalyser inom kontrollprogrammet, samt
11. garantier för att kontrollen kommer att ske med vetenskapliga
metoder och med beaktande av aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.
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5 § En organisation eller sammanslutning som avses i 3 § första stycket
skall utse en sektion inom sig som skall utföra kontrollen enligt denna
författning (kontrollsektionen). Om inte Jordbruksverket medger annat
skall denna sektion vara organisatoriskt skild från all verksamhet inom
organisationen eller sammanslutningen som inte avser kontroll eller
provtagning enligt lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m.m. eller
lagen (1992:1683) om provtagning på djur m. m.
Den som inom kontrollsektionen ansvarar för campylobacterkontrollen skall vara veterinär.
6 § Kontrollorganisationen skall utse en rådgivande nämnd (campylobacternämn den). Bland dess permanenta ledamöter skall ingå minst tre
företrädare för den i landet aktiva slaktkycklingproduktionen, representerad av Svensk Fågel. Vidare skall en representant från vardera
Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska
anstalt
ingå.
Campylobacternämnden
skall
alltid
inbjuda
Smittskyddsinstitutet att närvara och yttra sig vid nämndens
sammanträden. Vid behov skall även andra sakkunniga inbjudas.
Kontrollorganisationen skall äska medel för verksamheten från
Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Svensk Fågel. Campylobacternämnden skall fastställa de ekonomiska ramarna efter förslag från kontrollorganisationen.
Campylobacternämnden skall bistå kontrollorganisationen med råd
samt på eget initiativ till kontrollorganisationen anmäla förhållanden som
den får kännedom om och som kan vara av betydelse för campylobacterkontrollen.
Vid campylobacternämndens möten, som sammankallas av kontrollorganisationen, skall protokoll föras av en sekreterare, utsedd av
organisationen. Protokollet skall ta upp
1. tid och plats för sammanträdet,
2. vilka som deltagit,
3. en redogörelse för de frågor som behandlats och vilka principiella
ställningstaganden som framkommit,
4. nämndens beslut, samt
5. redovisning av ekonomiska medel.
Protokollet skall senast fyra veckor efter sammanträdet finnas i
utskrivet skick och vara justerat av två av de närvarande personerna.
7 § Campylobacterkontrollen skall utföras på sätt som anges i denna
författning och i enlighet med kontrollorganisationens godkända plan och
riktlinjer för kontrollverksamheten.
8 § Jordbruksverket skall efter samråd med kontrollorganisationen
kvartalsvis senast fyra veckor efter kvartalets utgång samt årligen senast
den 31 mars lämna en rapport till Europeiska gemenskapernas kommis 3
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sion.1 Rapporten skall innehålla uppgifter om antalet till kontrollen
anslutna producenter, resultatet av kontrollverksamheten, en bedömning
av smittläget i landet, en ekonomisk redovisning samt en redogörelse för
kontrollens resultat i förhållande till den tidsplan och det mål som avses i
4 § 6.
Kontrollorganisationen skall halvårsvis lämna Jordbruksverket
rapporter med uppgift om förebyggande åtgärder enligt 4 § 8 som pågår i
besättningar kontaminerade med campylobacter.
9 § Kontrollsektionen skall för varje ansluten producent föra särskilda
journaler av vilka skall framgå campylobacterstatus.
Anslutning till kontrollen
10 § Djurhållare som vill ansluta sin slaktkycklingproduktion till
campylobacterkontrollen skall anmäla detta till den kontrollorganisation
som fått uppdrag att anordna kontrollen.2
11 § Kontrollorganisationen kan vägra att ansluta producenter som inte
uppfyller villkoren enligt denna författning, organisationens plan och
riktlinjer eller om organisationen finner uppenbara brister från smitt- eller
djurskyddssynpunkt.
Djurhållarens åligganden
12 § Djurhållaren skall vid anslutningen lämna kontrollsektionen uppgifter om
1. kläckeri,
2. skadedjursbekämpning,
3. egen brunn eller kommunalt vatten,
4. lastningsförfarande /transport (lådor alt. container),
5. delad slakt, samt
6. slakteri,
Eventuella ändringar i uppgifterna skall omgående meddelas till
kontrollsektionen.
Vid varje slakttillfälle skall djurhållaren lämna följande uppgifter i
remissen till laboratoriet.
1. Djurhållarens/ avdelningens identitet,
2. insättningsdatum,
1 Se kommissionens beslut 2001/29/EG av den 27 december 2000 om ett särskilt ekonomiskt stöd från gemenskapen för det program för övervakning av campylobacter i
gödkycklingar som Sverige har lagt fram (EGT L 6, 11.1.2001, s. 22, Celex 32001D0029).
2 Uppgift om vilken organisation som utsetts att anordna kontrollen kan inhämtas hos Jordbruksverket.
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3. antal kycklingar,
4. kycklingarnas ålder, samt
5. slakttillfälle.
13 § Djurhållaren skall till kontrollsektionen avge rapporter med det
innehåll och vid de tidpunkter som kontrollorganisationen bestämmer.
14 § Djurhållaren skall på organisationens begäran lämna kontrollsektionen tillträde till anläggningen samt medverka till att den får del av
samtliga handlingar och uppgifter som kan vara av betydelse för kontrollverksamheten enligt denna författning.
Campylobacterprovtagning
15 § Från varje slaktgrupp uttas prov från 40 slaktkycklingar. Proven
utgörs av svabbprov från kloaken. Svabbproven poolas tio och tio. Från
varje slaktgrupp uttas dessutom prov från tio slaktkroppar efter spinchilling alternativt luftkylning. Proven består av halsskinn och poolas till
ett prov per slaktgrupp. Det poolade halsskinnsprovet sänds in tillsammans med kloaksvabbproverna till laboratoriet samma dag. Prov från
dagens sista slaktgrupp kan vid behov förvaras i kyl och skickas till
laboratoriet påföljande dag. Prov som uttas på en fredag kyls och sänds
till laboratoriet kommande söndag kväll.
16 § Provtagningen
skall
utföras
av
personal
under
en
besiktningsveterinärs ansvar och proverna skall sändas för analys med
den remiss och till det laboratorium som kontrollorganisationen
bestämmer.
Övrigt
17 § Jordbruksverket utövar tillsyn över kontrollen enligt dessa
föreskrifter. En sådan veterinär som avses i 5 § andra stycket är skyldig
att till Jordbruksverket rapportera brister i hälsokontrollen som inte
åtgärdats efter påpekande. Kontrollorganisationen skall tillhandahålla alla
uppgifter som Jordbruksverket behöver för tillsynen.
18 § Jordbruksverket kan återkalla beslutet att utse en kontrollorganisation att anordna kontroll enligt 3 § om organisationen inte följer
föreskrifterna i denna författning, planen och riktlinjerna för kontrollen
eller på annat sätt förfar otillbörligt.
19 § En djurhållare som inte iakttar vad som åligger honom med
anledning av anslutningen till kontrollen, kan av kontrollorganisationen
uteslutas från kontrollen om överträdelsen inte är av ringa betydelse.

5

SJVFS 2001:72
Saknr K 156
Organisationan skall omgående sända en kopia av beslutet om uteslutning
till Jordbruksverket.
Överträdelser av ringa betydelse som inte föranleder beslut om uteslutning skall registreras hos kontrollorganisationen.
20 § Djurhållare som utesluts eller självmant utträder ur campylobacterkontrollen får tidigast efter ett år ny- eller återansluta sin anläggning till
kontrollen. Om kontrollorganisationen finner att särskilda skäl föreligger,
får den medge att återinträde sker tidigare.
21 § Avgifter för kontroll i enlighet med vad som anges i denna författning får tas ut enligt taxa som fastställs av Jordbruksverket.
22 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag
från bestämmelserna i dessa föreskrifter.
-----------------------Denna författning träder i kraft den 1 juli 2001.

INGBRITT IRHAMMAR

Pia Gustafsson
(Smittskyddsenheten)
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