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Enheten för häst, fjäderfä och vilt
Jan Danielsson

Till den som det berör

Upprättande av kontrollområde för martelios enligt lag
(2006:806) om provtagning på djur m.m
BESLUT
Jordbruksverket beslutar att upprätta ett kontrollområde bestående av ett
skyddsområde och ett omgivande övervakningsområde.
Skyddsområdet omfattar havsområdet med en radie av en kilometer runt den
blåmusselodling som är belägen i Stigfjorden vid nordsidan av ön Näsholmen,
Orust kommun, 5 kilometer ONO Mollösund. Musselodlingens koordinater i RT
90 är: X = 6447651, Y = 1249297.
Övervakningsområdet omfattar musselvattnet Kråke fjord samt hela Stigfjorden
med det västra utloppet genom Tångesund och Lyresund inklusive musselvattnet
Boxvike kile. Området begränsas vid Stigfjordens östra utlopp vid Skåpesund av
landsvägsbron över Skåpesund. Musselvattnen Kråke fjord och Boxvike kile
definieras som i beslutet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2007-07-05
med diarienummer 511-64011-2005; Länsstyrelsens förteckning över
musselvatten som skall skyddas enligt förordningen (SFS 2001:554) om
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
Kontrollområdet avgränsas på sätt som framgår av kartorna i bilaga 1 till detta
beslut.
Följande begränsningar gäller inom kontrollområdet:
1. Blåmusslor (Mytilus edulis) samt ostron (Ostrea edulis och Crassostrea
gigas) endast får flyttas från området för att användas för konsumtion.
2. Musslor och ostron från området får endast utsättas eller mellanlagras i
andra vattenområden med likvärdig eller lägre smittstatus beträffande
Marteilia refringens i enlighet med vad som anges i artikel 39 i rådets
direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur
och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning
av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur.
Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från vad som
anges i detta beslut.
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ÄRENDE
Mussel- och ostronparasiten Marteilia refringens har konstaterats hos blåmusslor
i en musselodling belägen i Stigfjorden vid nordsidan av ön Näsholmen, Orust
kommun, 5 kilometer ONO Mollösund. Musselodlingens koordinater i RT 90 är:
X = 6447651, Y = 1249297.
SKÄL FÖR BESLUTET
Av 3 och 6 §§ Förordning (2006:815) om provtagning på djur, framgår bl.a att
Jordbruksverket, för att förebygga eller bekämpa sjukdomar, i det enskilda fallet
får besluta om bl a slakt eller annan avlivning av djur som är eller misstänks vara
smittade eller kan sprida smitta, undersökning av djur och produkter av djur i
kontrollsyfte, begränsningar eller andra villkor vad gäller hanteringen av djur
samt transporter av djur och varor.
Marteilios omfattas av artiklarna 28, 29, 32 och 39 i rådets direktiv 2006/88/EG av den
24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om
förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur.
Med anledning av fyndet av Marteilia refringens hos blåmusslor anser
Jordbruksverket det befogat att införa ett kontrollområde som består av ett
skyddsområde och ett omgivande övervakningsområde runt fyndplatsen i
Stigfjorden.
Enligt artikel 39 i rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om
djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och
bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur, ska ett kontrollområde
omfattande ett skyddsområde och ett övervakningsområde, fastställas omkring
den smittförklarade anläggningen för att förhindra spridning av sjukdomen. Med
hänsyn till vad som anförts ovan finner Jordbrukverket skäl att i det geografiska
område som visas i bilaga, besluta om åtgärder och restriktioner för att förebygga
en spridning Marteilia refringens.
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 skrivelsen ska du ange vilket beslut som
överklagas och den ändring i beslutet som begärs. 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
För att förebygga eller bekämpa marteilios får Jordbruksverket i det enskilda fallet
bland annat besluta om
1. slakt eller annan avlivning av djur som är eller misstänks vara smittade eller
kan sprida smitta,
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2. oskadliggörande av döda djur, produkter av djur, andra varor, avfall och
annat material som kan sprida smitta,
3. smittrening,
4. undersökning av djur och produkter av djur i kontrollsyfte,
5. djurhållning,
6. begränsningar eller andra villkor vad gäller förflyttning av fordon,
7. begränsningar eller andra villkor vad gäller transport eller annan hantering av
levande och döda djur, produkter av djur, andra varor, avfall och annat
material,
8. registrering eller journalföring av djurtransporter, levande och döda djur,
produkter av djur och andra varor, avfall och annat material,
9. dokumentation i fråga om besök på en anläggning där djur hålls,
10. skyldighet att till Jordbruksverket lämna uppgifter som kan ha betydelse för
arbetet med att förebygga eller bekämpa marteilios,
11. annan åtgärd som skall genomföras till följd av beslut av Europeiska
kommissionen eller som annars är nödvändig.

I detta ärende har avdelningschefen Karin Åhl beslutat. Jan Danielsson har varit
föredragande.

Karin Åhl
Jan Danielsson

.

Kopia för kännedom till:
Länsveterinären i Västra Götalands län
SVA: ASK
SVA: Anders Alfjorden
SJV: Nationella enheten
Fiskhälsan AB
Fiskeriverket
Livsmedelsverket
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