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Utkom från trycket
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beslutade den 22 november 2007
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 14 §§ förordningen
(2006:816) om kontroll av husdjur m.m., följande.
Allmänt
1 § Bestämmelserna i denna författning har till syfte att genom hälsokontrollåtgärder
förebygga spridning av salmonella till fjäderfä. Detta sker genom frivillig anslutning
av sådana djur till en hälsokontroll som anordnas av en kontrollorganisation.
Definitioner
2 § I dessa föreskrifter förstås med
besättning: ett eller en grupp av fjäderfä som hålls i en fjäderfäanläggning som en
epidemiologisk enhet,
djurhållare: den som äger eller på annat sätt ansvarar för fjäderfä som avses i
denna författning,
fjäderfä: alla fåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för produktion av kött
eller ägg för konsumtion samt avelsändamål för sådan produktion,
fjäderfäanläggning: ett eller flera hus eller andra byggnader eller markområden
där fjäderfän hålls och som är geografiskt koncentrerade till en enhet, och
kontrollorganisation: en organisation inom jordbruksnäringens område eller
annan sammanslutning som Jordbruksverket givit rätt att anordna kontroll av
salmonella hos fjäderfä och som har fått plan och riktlinjer för verksamheten
godkända av verket.
Ansökan om att få anordna salmonellakontroll
3 § Efter ansökan hos Statens jordbruksverk kan organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar utses att anordna kontroll av
fjäderfä i enlighet med 3 § förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.
Jordbruksverket kan avslå en ansökan om att få anordna kontroll enligt första
stycket om det redan finns en kontrollorganisation utsedd och det föreligger risk för
att godkännande av flera organisationer skulle äventyra effektiviteten, säkerheten
eller kvalitén av den kontroll som redan bedrivs. Enligt 3 § förordningen ska också
Jordbruksverket godkänna plan och riktlinjer för verksamheten innan kontrollen
anordnas.
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4 § En ansökan enligt 3 § första stycket ska innehålla organisationens eller
sammanslutningens kontaktuppgifter och plan och riktlinjer för bedrivande av
salmonellakontrollen, uppgift om vem som enligt 6 § andra stycket ska ansvara för
kontrollen samt dokumentation över den ansvariges utbildning och kompetens.
Av plan och riktlinjer ska framgå:
1. resurser med avseende på ekonomi, personal och möjligheter att kunna
genomföra kontrollen,
2. de villkor och åligganden, inklusive de som anges i 5 §, som de
djurhållare som ansluter sina djur till kontrollen ska följa. Villkoren och
åliggandena ska syfta till att förebygga salmonella i fjäderfäbesättningar
och ska avse olika åtgärder för att åstadkomma en god biosäkerhet eller
ett gott smittskydd så att fjäderfäna inte kommer i kontakt med
salmonellabakterier,
3. arbetsinstruktioner samt krav på utbildning och kompetens hos de
personer som ska ingå i kontrollsektionen enligt 6 §,
4. instruktioner och riktlinjer för samt sammansättningen av den nämnd som
avses i 7 §,
5. den tidsperiod som organisationen vill ansvara för salmonellakontrollen,
6. hur information om salmonellakontrollen ska spridas, samt
7. att organisationen ska 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.
Villkor och åligganden som plan- och riktlinjer för hälsokontrollen minst ska
innehålla
5 § Plan- och riktlinjer för hälsokontrollen ska minst innehålla följande villkor och
åligganden:
1. Ansökan om anslutning till salmonellakontrollen ska göras av djurhållaren
hos kontrollorganisationen.
2. Djurhållaren ska följa de villkor och åligganden som anges i plan och
riktlinjerna för salmonellakontrollen och som godkänts av Jordbruksverket.
3. Djurhållaren ska på begäran lämna kontrollsektionen och kontrollveterinären
tillträde till samtliga områden och anläggningar där djur hålls och platser där
kadaver, ägg, foder och avfall som kan sprida smitta finns. Djurhållaren ska
medverka till att dessa får del av samtliga handlingar och uppgifter som kan
vara av betydelse för kontrollverksamheten enligt denna författning.
4. Djurhållaren ska till kontrollsektionen avge rapporter med sådana uppgifter
och vid de tidpunkter som kontrollsektionen bestämmer.
5. Djurhållaren ska då misstanke om salmonella uppstår omgående kontakta en
veterinär.
Kontrollorganisationens åligganden
6 § En kontrollorganisation ska utse en sektion inom sig som ska ansvara för
kontrollen enligt denna författning (kontrollsektionen). Om inte Jordbruksverket
medger annat ska denna sektion vara organisatoriskt skild från annan verksamhet
inom organisationen eller sammanslutningen som inte avser kontroll enligt lagen
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(2006:807) om kontroll av husdjur m.m., lagen (2006:806) om provtagning på djur
m.m. eller zoonoslagen (1999:658).
Den som inom kontrollsektionen ansvarar för salmonellakontrollen ska vara
veterinär.
7 § Kontrollorganisationen ska utse en rådgivande nämnd (Salmonellanämnden). Av
dess permanenta ledamöter ska fyra vara utsedda ur de i branschen förekommande
sammanslutningarna på ett sätt som medför att ett så stort antal som möjligt av de i
landet aktiva djurhållarna blir representerade. Salmonellanämnden ska alltid kalla
Jordbruksverket, Statens livsmedelsverk, Statens veterinärmedicinska anstalt samt en
representant för länsveterinärerna att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträden. Vid behov ska även andra sakkunniga kallas.
Salmonellanämnden ska bistå kontrollorganisationen med råd, vara remissorgan
samt på eget initiativ till kontrollorganisationen anmäla förhållanden som den får
kännedom om och som kan vara av betydelse för salmonellakontrollen.
Vid Salmonellanämndens sammanträden ska protokoll föras. Protokollet ska uppta
1. tid och plats för sammanträdet,
2. vilka som deltagit,
3. en redogörelse för de frågor som behandlats och vilka meningar som
framkommit, samt
4. nämndens beslut.
Protokollet ska föras av en av de permanenta ledamöterna i nämnden eller någon
annan person som nämnden utser. Det ska senast fyra veckor efter sammanträdet
vara utskrivet och justerat av två personer som varit närvarande. Protokollet ska
sändas till dem som har kallats till sammanträdet.
8 § Salmonellakontrollen ska utföras på sätt som särskilt anges i denna författning
samt genom särskilda inspektioner i kontrollsektionens regi av den verksamhet som
djurhållare anmält till kontrollen. I övrigt ska kontrollen utföras i enlighet med
organisationens plan och riktlinjer för kontrollverksamheten.
9 § Kontrollsektionen ska årligen och senast tre månader efter det att
kontrollsektionen avslutat verksamhetsåret lämna en rapport till Jordbruksverket och
länsstyrelsen. Rapporten ska innehålla uppgifter om antalet till kontrollen anslutna
besättningar, en sammanställning av de inspektioner som utförts under året samt
resultatet i övrigt av kontrollverksamheten.
Kontrollsektionen ska under löpande verksamhetsår på begäran lämna uppgifter
om anslutna besättningar och resultat av kontrollverksamheten till Jordbruksverket
och länsstyrelsen.
10 § Kontrollsektionen ska föra ett lätt överskådligt register över samtliga kontrollanslutna fjäderfäbesättningar. Kontrollsektionen ska också föra särskilda journaler
över inkomna handlingar från djurhållare och andra handlingar som rör de anslutna
besättningarna. Journal ska också föras över genomförda inspektioner enligt 8 §.
Alla handlingar som tillkommer inom ramen för kontrollen och rör de anslutna
besättningarna ska sparas i minst tre år. Handlingarna ska vara ordnade efter namnet
på besättningens djurhållare.
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11 § Kontrollsektionen ska för sitt arbete ha tillgång till uppgifter ur Jordbruksverkets register som rör till kontrollen anslutna besättningar.
12 § Om en kontrollorganisation vill ändra av Jordbruksverket godkända plan- och
riktlinjer ska organisationen inkomma till verket med de ändringar som föreslås.
Verket ska pröva om ändringarna kan godkännas.
13 § Kontrollsektionen ska, på begäran av en djurhållare som vill ansluta en
fjäderfäbesättning till salmonellakontrollen, lämna ut de plan- och riktlinjer som
godkänts av Jordbruksverket.
Kontrollsektionen ska också, på begäran av en djurhållare som fått en besättning
ansluten till salmonellakontrollen, lämna ut sådana ändringar av plan- och
riktlinjerna som godkänts av Jordbruksverket.
14 § Anslutning till salmonellakontrollen kan ske av fjäderfäbesättningar som finns
i landet. Bestämmelser om vem som har rätt att få djur anslutna till kontrollen samt
när uteslutning från kontrollen får ske finns i 4 § lagen (2006:807) om kontroll av
husdjur, m.m.
15 § Kontrollorganisationen prövar frågor om uteslutning från kontrollen enligt 4 §
lagen (2006:807) om kontroll av husdjur m.m.
Förordnande av kontrollveterinär
16 § Kontrollorganisationen ska efter förslag av djurhållaren utse en
kontrollveterinär som ska utföra uppgifter i salmonellakontrollen enligt vad som
anges i 17 §.
Kontrollveterinärens åligganden
17 § Kontrollveterinären ska
1. hålla sig informerad om den veterinärmedicinska och produktionstekniska
utvecklingen inom den produktionsgren han kontrollerar,
2. lämna djurhållare råd i frågor om hygien och andra åtgärder i syfte att
förebygga salmonellainfektion,
3. utarbeta hygienanvisningar för personer som ska besöka de till kontrollen
anslutna djuren,
4. minst en gång per år inspektera varje del av en fjäderfäanläggning och platser
med kadaver, ägg, foder och avfall som kan sprida smitta,
5. ange de åtgärder i fråga om hygien som han eller hon bedömer vara erforderliga utöver vad som anges i plan- och riktlinjerna,
6. övervaka att djurhållaren följer de åligganden och villkor som gäller för
salmonellakontrollen och om avvikelser i detta avseende upptäcks, skriftligen
meddela djurhållaren detta och ge denne tillfälle till rättelse inom tid som veterinären
anser erforderlig. Kontrollveterinären ska vid behov lämna råd till djurhållaren om
vad som krävs för att åliggandena och villkoren ska kunna följas,
7. om rättelse av påtalad avvikelse enligt punkten 6 inte sker inom den
föreskrivna tiden avge rapport härom till kontrollsektionen, samt
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8. före den 15 mars varje år till kontrollsektionen inkomma med rapport avseende
verksamheten beträffande anslutna besättningar, uppgift om eventuella förändringar i
verksamheten beträffande djurhållare, djur, byggnader m.m. I rapporten ska särskilt
anges resultatet av utförd inspektion enligt punkten 4.
Återkallande av beslut att ge en organisation eller sammanslutning rätt att
anordna kontroll
18 § Jordbruksverket kan återkalla beslutet att ge en organisation eller
sammanslutning rätt att anordna kontroll enligt föreskrifterna om
1. organisationen eller sammanslutningen inte följer föreskrifterna i denna
författning, planen och riktlinjerna för kontrollen eller på annat sätt förfar
otillbörligt, eller om
2. organisationen eller sammanslutningen inte längre vill fortsätta att anordna
kontroll.
Bestämmelse om undantag
19 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i denna författning.
------------------------Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2008, då Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1995:79) om frivillig och förebyggande
salmonellakontroll av fjäderfäbesättningar ska upphöra att gälla.
2. Äldre föreskrifter gäller t.o.m. den dag då Jordbruksverket godkänt plan och
riktlinjer för den organisation eller sammanslutning som verket givit rätt att
anordna salmonellakontroll. De äldre föreskrifterna gäller dock endast
besättningar som är anslutna till kontrollen vid den tidpunkt som anges i
punkten 1. Några nyanslutningar av fjäderfäbesättningar till
salmonellakontroll enligt de äldre föreskrifterna kan således inte ske efter den
tidpunkten.

MATS PERSSON
Tomasz Dzieciolowski
(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)
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