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1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER 

1 §  Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om förebyggande och bekämpning av 

åtgärdssjukdomar hos landlevande djur. Föreskrifterna anger även de sjukdomar hos 

landlevande och vattenlevande djur som omfattas av epizootilagen (1999:657). 

Med undantag av bestämmelserna om användning av veterinärmedicinska läke-

medel för förebyggande och bekämpning av djursjukdom i 2 kap. är dessa föreskrifter 

inte tillämpliga vid misstanke eller bekräftat utbrott av bisjukdomar. Bestämmelser om 

bekämpning av bisjukdomar finns i bisjukdomslagen (1974:211), bisjukdomsförord-

ningen (1974:212) och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om 

kontroll av amerikansk yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos bin. 

Dessa föreskrifter är inte heller tillämpliga vid misstanke om eller bekräftat utbrott 

av salmonella. Bestämmelser om bekämpning av salmonella finns i zoonoslagen 

(1999:658) och zoonosförordningen (1999:660). 

2 §  De sjukdomar som omfattas av epizootilagen (1999:657) anges i bilaga 1 till dessa 

föreskrifter. 

3 §  Grundläggande bestämmelser om bekämpning av de djursjukdomar som omfattas 

av dessa föreskrifter finns i 

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 

om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter 

med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”)2 samt till denna förordning an-

tagna genomförandeförordningar och delegerade förordningar, 

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande 

av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av 

transmissibel spongiform encefalopati3, 

3. epizootilagen (1999:657), 

4. epizootiförordningen (1999:659), 

5. lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., samt 

6. förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. 

4 §  Om inte något annat anges i andra stycket betyder ord och uttryck i dessa före-

skrifter samma sak som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 

samt till denna förordning antagna genomförandeförordningar och delegerade förord-

ningar.  

I dessa föreskrifter avses med: 

 Anläggningar där en åtgärdssjuk-

dom har bekräftats 

Anläggningar, livsmedels- eller foderföretag, 

anläggningar för animaliska biprodukter eller 

andra berörda platser där ett utbrott av en 

åtgärdssjukdom hos hållna eller vilda landle-

vande djur har bekräftats av Jordbruksverket. 

                                                 
2 EUT L 84, 31.3.2016, s. 1, (Celex 32016R0429). 
3 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, (Celex 32001R0999). 
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 Ansvarig veterinär En veterinär som Jordbruksverket har utsett 

som ansvarig att utföra av vissa uppgifter i 

samband med en misstanke om eller ett utbrott 

av en åtgärdssjukdom. 

 A-sjukdom Förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 a 

i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/429. 

 Berörda djurarter En djurart eller grupp av djurarter hos vilka en 

specifik åtgärdssjukdom ska bekämpas. Av 

bilaga 1 till dessa föreskrifter framgår hos 

vilken djurart eller grupp av djurarter som res-

pektive sjukdom ska bekämpas.  

 B-sjukdom Förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 b 

i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/429. 

 C-sjukdom Förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 c 

i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/429. 

 Fjädervilt Vilda fåglar som tillhör landets viltbestånd. 

 Förbränningsanläggning Varje stationär eller mobil teknisk enhet och 

utrustning avsedd för värmebehandling av av-

fall. 

 Sjukdomsvektorer Ryggradslösa djur och andra ryggradsdjur än 

människa som överför smittsamma organis-

mer från en värd till en annan. 

 Steriliseringsanläggning Anläggning i vilken animaliskt avfall bearbe-

tas genom en värmebehandlingsprocess som 

uppfyller villkoren i gällande författningar om 

hantering av animaliskt avfall. 

 Veterinärmedicinska läkemedel Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i artikel 4.1 i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 

11 december 2018 om veterinärmedicinska 

läkemedel och om upphävande av direktiv 

2001/82/EG.4 Begreppet omfattar även vacci-

ner. 

 Åtgärdssjukdom Djursjukdom som kan överföras till djur eller 

människor och som tillhör någon av följande 

kategorier: 

                                                 
4 EUT L 4, 7.1.2019, s. 43 (Celex 32019R0006). 
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1. A-, B- eller C-sjukdomar. 

2. Sjukdomar som ska bekämpas enligt 

Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 999/2001.  

3. Sjukdomar som ska bekämpas med 

stöd av epizootilagen (1999:657). 

4. Sjukdomar som ska bekämpas med 

stöd av lagen (2006:806) om provtag-

ning på djur, m.m. 

Åtgärdssjukdomarna framgår av bilaga 1 till 

dessa föreskrifter. 

5 §  Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta om undantag från be-

stämmelserna i 3 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 16 §, 5 kap. 3, 9 och 10 §§, 6 kap. 3–5 och 

8 §§, 7 kap. 1–3 §§, 8 kap. 4, 5 och 10–12 §§ samt 9 kap. 1–4 och 6 §§ i dessa 

föreskrifter. 

2 KAP. ANVÄNDNING AV VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL FÖR 

FÖREBYGGANDE OCH BEKÄMPNING AV VISSA DJURSJUKDOMAR 

1 §  Ytterligare bestämmelser om användning av veterinärmedicinska läkemedel för 

förebyggande och bekämpning av djursjukdomar finns i  

1. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och läke-

medelsanvändning, och  

2. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om 

skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård.  

2 §  Om inte annat anges i 3–5 §§ eller Jordbruksverket har föreskrivit eller beslutat 

annat får veterinärmedicinska läkemedel inte användas för att förebygga och bekämpa 

följande djursjukdomar:  

1. Sjukdomar som förtecknas i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) 2016/429. 

2. Transmissibla spongiforma encefalopatier (TSE). 

3. Vesikulär svinsjuka (swine vesicular disease).  

4. Vesikulär stomatit.  

5. Brucellos hos livsmedelsproducerande djur av andra serotyper än de som om-

fattas av punkten 1. 

6. Annan filovirusinfektion än Ebola hos primater. 

7. Infektiös pankreasnekros med undantag för genogrupp 2. 

8. Vårviremi hos karp. 

3 §  Trots förbudet i 2 § är användning av veterinärmedicinska läkemedel, utom 

vaccin, tillåtet för följande åtgärder: 

1. Avmaskning mot rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis). 

2. Behandling av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM). 

3. Behandling av varroakvalster hos bin. 



SJVFS 2021:XX  

 

 

6 

4. Behandling av Mycoplasma gallisepticum och Mycoplasma meleagridis hos 

fjäderfä och fåglar i fångenskap, som inte hålls för avel, och som i artikel 4 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 definieras som 

fjäderfä och fåglar i fångenskap. 

4 §  Trots förbudet i 2 § är vaccination tillåten mot följande sjukdomar: 

1. Rabies hos hund, katt, iller och häst. 

2. Mjältbrand. 

3. West Nile-feber hos hästdjur. 

4. Ekvint arteritvirus.  

5. Paramyxovirusinfektion hos duvor som i artikel 4 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/429 definieras som fåglar i fångenskap. Vacci-

net som används mot paramyxovirusinfektion ska vara avdödat.  

5 §  Trots förbudet i 2 § får vaccination mot högpatogen aviär influensa (HPAI) av 

fåglar i fångenskap enligt definitionen i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) 2016/429 utföras efter beslut av Jordbruksverket och under förutsättning 

att minst ett av följande krav är uppfyllda: 

1. Fåglarna hålls på en avgränsad anläggning.  

2. Fåglarna hålls för vetenskapliga ändamål eller i syfte att bevara skyddade 

eller utrotningshotade arter. 

3. Fåglarna har officiellt registrerats som sällsynta raser. 

4. Fåglarna har ett vederbörligen motiverat högt avelsvärde, kulturellt värde 

eller utbildningsvärde. 

Ansökan om att få utföra vaccination ska skickas till Jordbruksverket och innehålla 

uppgifter om vilka djur som vaccinationen omfattar samt hur de uppfyller något av 

kraven i punkterna 1–4. 

3 KAP. ÅTGÄRDER EFTER KONTAKT MED MISSTÄNKT ELLER BE-

KRÄFTAD SMITTA 

1 §  Den som i Sverige eller utomlands har kommit i kontakt med djur eller produkter 

som är eller misstänks vara smittade av eller kontaminerade med någon av de sjuk-

domar som anges i nedanstående tabell eller har kommit i kontakt med material som 

kan överföra dessa sjukdomar, ska före kontakt med djur av berörda djurarter i Sverige 

vidta följande åtgärder: 

1. Duscha och tvätta håret. 

2. Tvätta de kläder som användes vid kontakttillfället i minst 60 C. 

3. Tvätta och desinficera de skodon och den utrustning som användes vid kon-

takttillfället. 

Åtgärderna enligt första stycket ska även vidtas av den som har vistats i ett område 

där någon av de sjukdomar som anges i nedanstående tabell förekommer endemiskt 

och i området har kommit i kontakt med djur av berörda djurarter, produkter av sådana 

djur eller material som kan överföra sjukdomarna.  
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Afrikansk svinpest 

 

Aujeszkys sjukdom 

 

Aviär influensa (lågpatogen och högpatogen form) 

 

Får- och getkoppor 

 

Infektiös bovin rhinotrakeit/ infektiös pustulär 

vulvovaginit/ infektiös bovin balanopostit 

 

Klassisk svinpest 

 

Lumpy skin disease 

 

Mul- och klövsjuka 

 

Newcastlesjuka 

 

Peste des petits ruminants 

 

Porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom 

(PRRS)  

 

Vesikulär stomatit 

 

Vesikulär svinsjuka 

 

 

2 §  Om kontakten enligt 1 § rör mul- och klövsjuka får personen inte ha kontakt med 

djur av berörda djurarter i Sverige under de närmaste fem dygnen efter kontakttillfället. 

Vid misstanke om mul- och klövsjuka upphör dock kontaktförbudet att gälla så snart 

misstanken har avfärdats.  

3 §  Om kontakten enligt 1 § rör afrikansk svinpest, Aujeskys sjukdom, aviär influensa 

(lågpatogen och högpatogen form), får- och getkoppor, infektiös bovin rhinotrakeit/ 

infektiös pustulär vulvovaginit/ infektiös bovin balanopostit, klassisk svinpest, lumpy 

skin disease, newcastlesjuka, peste des petits ruminants, porcint reproduktivt och 

respiratoriskt syndrom (PRRS), vesikulär stomatit eller vesikulär svinsjuka (swine 

vesicular disease) får personen inte ha kontakt med djur av berörda djurarter i Sverige 

under de närmaste två dygnen efter kontakttillfället. Vid misstanke om någon av de 

angivna sjukdomarna upphör dock kontaktförbudet att gälla så snart misstanken har 

avfärdats. 

4 §  Den som i Sverige deltar i utredning av en misstanke om respektive bekämpning 

av ett utbrott av någon av sjukdomarna i tabellen i 1 § ska istället för det som anges i 

1–3 §§ följa Jordbruksverkets instruktioner. 
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4 KAP. ÅTGÄRDER OCH BEGRÄNSNINGAR VID MISSTANKE OM EN 

ÅTGÄRDSSJUKDOM HOS HÅLLNA LANDLEVANDE DJUR 

Anmälningsplikt m.m. 

1 §  Bestämmelser om skyldighet för aktörer och andra relevanta fysiska eller juridiska 

personer att anmäla misstänkt förekomst av en åtgärdssjukdom finns i Statens jord-

bruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2021:10) om biosäkerhetsåtgärder 

samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen. Bestämmelser om 

skyldighet att anmäla misstänkt förekomst av en epizootisk sjukdom hos djur finns 

även i 2 och 3 a §§ epizootilagen.  

2 §  En aktör som har anledning att misstänka att ett djur i hans eller hennes vård har 

drabbats av en åtgärdssjukdom ska till dess ett besked av en veterinär föranleder något 

annat vidta följande åtgärder för att förhindra eller begränsa smittspridning: 

1. Vidta lämpliga kompletterande biosäkerhetsåtgärder på anläggningen för att 

undvika risken för spridning av sjukdomen till andra djur eller människor. 

2. Isolera alla djur av berörda djurarter som misstänks vara smittade med sjuk-

domen.  

3. Förhindra icke nödvändig förflyttning av alla hållna djur, produkter, material, 

ämnen, personer och andra transportmedel som kan sprida smittämnet till 

eller från anläggningen. 

3 §  En aktör som har anledning att misstänka att ett djur i hans eller hennes vård har 

drabbats av en åtgärdssjukdom får inte avliva något djur av berörd djurart i besätt-

ningen förrän misstanken har avfärdats eller Jordbruksverket har godkänt avlivningen. 

Förbudet enligt första stycket gäller inte om djuret måste avlivas av djurskyddsskäl. 

4 §  Djur som misstänks ha drabbats av en åtgärdssjukdom och som har dött eller 

avlivats av djurskyddsskäl ska hållas tillgängliga för undersökning av veterinär. 

5 §  En sällskapsdjurshållare som har anledning att misstänka att ett sällskapsdjur i 

hans eller hennes vård har drabbats av en åtgärdssjukdom ska till dess ett besked av en 

veterinär föranleder något annat isolera alla djur som misstänks vara smittade med 

sjukdomen för att förhindra eller begränsa smittspridning. 

En veterinärs beslut om spärrförklaring enligt 4 § epizootilagen  

6 §  Av 4 § första stycket epizootilagen framgår att om en veterinär har grundad an-

ledning att anta att ett fall av en sjukdom som omfattas av epizootilagen5 har inträffat, 

ska veterinären, i den utsträckning som behövs för att motverka smittspridning, besluta 

om förbud mot att besöka eller lämna eller utföra transporter till eller från det område 

där sjukdomsfallet inträffat eller där smitta annars kan antas förekomma (spärrförkla-

ring).  

                                                 
5 De sjukdomar som omfattas av epizootilagen anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter.  
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7 §  En veterinärs beslut om spärrförklaring enligt 4 § epizootilagen ska vara skriftligt 

och innehålla följande uppgifter: 

1. Beskrivning av det spärrförklarade områdets omfattning enligt följande:  

a) Om det misstänkta fallet av sjukdomen har inträffat på en anläggning ska 

anläggningens namn, fastighetsbeteckning och besöksadress anges samt i 

vilken kommun och vilket län anläggningen är belägen. Om det är aktuellt 

ska även anges det eller de anläggningsnummer som omfattas av spärr-

förklaringen.  

b) Om det misstänkta fallet av sjukdomen har inträffat på ett annat område 

än en anläggning ska anges områdets omfattning samt i vilken kommun 

och vilket län området är beläget. Fyndplatsen eller områdets centrum ska 

om möjligt anges med koordinater.  

2. Vilken epizootisk sjukdom som misstänks. 

3. Vilka djur och/eller produkter som inte får föras från det spärrförklarade om-

rådet. Detta ska specificeras med uppgifter om: djurslag; djurprodukter; foder; 

växtprodukter avsedda som livsmedel, såsom spannmål och oljeväxter; strö 

och gödsel; djurkroppar eller delar av sådana; övrigt avfall. 

4. Om det är aktuellt, vilka restriktioner som ska gälla för att få besöka, lämna 

eller utföra transporter till eller från det spärrförklarade området:  

a) Förbud mot obehörig persontrafik till och från det spärrförklarade områ-

det. 

b) Krav på rengöring och desinficering för personer som ska lämna det 

spärrade området inklusive hur sådan smittrening ska utföras. 

c) Förbud mot att föra transportmedel, arbetsredskap och annan utrustning 

till eller från det spärrförklarade området utan särskilt tillstånd från Jord-

bruksverket, eller om det är aktuellt länsstyrelsen eller annan statlig myn-

dighet. 

5. En lista med namn, person-/organisationsnummer och kontaktuppgifter (mo-

biltelefonnummer samt e-postadress) till följande personer: 

a) Djurhållaren. 

b) Djurägaren om han eller hon är annan än djurhållaren. 

c) Fastighetsägarens om han eller hon är annan än djurhållaren. 

6. Den beslutande veterinärens namn och kontaktuppgifter (mobiltelefonnum-

mer, e-postadress, arbetsplats samt kontaktuppgifter till arbetsplatsen). 

7. Datum för beslutet samt den beslutande veterinärens underskrift.6 

8 §  Veterinären ska lämna beslutet enligt 7 § till djurhållaren samt skicka kopia av 

beslutet digitalt till Jordbruksverket och länsstyrelsen i det län där det misstänkta 

sjukdomsfallet har inträffat eller där smitta annars kan antas förekomma. 

9 §  Av 4 § andra stycket epizootilagen framgår att veterinärens beslut om spärrför-

klaring snarast ska underställas Jordbruksverket som snarast ska pröva om beslutet ska 

fortsätta att gälla. 

Provtagning 

                                                 
6 Beslutet kan med fördel fattas på Jordbruksverkets blankett Epi 1 Beslut om spärrförklaring vid misstanke om epizootisk sjukdom 
som finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik (webbutiken.jordbruksverket.se). 
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10 §  Provtagning för att bekräfta eller utesluta förekomst av en åtgärdssjukdom ska 

utföras av en veterinär eller annan person som utses av Jordbruksverket.  

11 §  Den som utses av Jordbruksverket enligt 10 § ska utföra provtagning enligt 

följande: 

1. Provtagningen ska utföras i enlighet med anvisningar från Jordbruksverket och 

det laboratorium som ska analysera proverna. 

2. Uttagna prover ska skyndsamt skickas för analys till Statens veterinärmedi-

cinska anstalt eller annat laboratorium som Jordbruksverket har utsett. 

3. Samtidigt som proverna skickas ska laboratoriet underrättas om att proverna är 

på väg. 

12 §  Prover som har samlats in av andra personer än de som anges i 10 § eller som 

har samlats in utan att villkoren i 11 § har varit uppfyllda får analyseras för 

åtgärdssjukdom efter Jordbruksverkets godkännande. 

Tillträde samt krav på biosäkerhetsåtgärder 

Tillträde till anläggningar, livsmedels- eller foderföretag, anläggningar för anima-

liska biprodukter eller andra berörda platser vid misstanke om en åtgärdssjukdom 

13 §  Ett beslut av en veterinär eller av Jordbruksverket om förbud mot eller begräns-

ningar vad gäller tillträde till anläggningar, livsmedels- eller foderföretag, anlägg-

ningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser där en åtgärdssjukdom 

misstänks ha inträffat gäller inte för följande personer: 

1. De som behöver tillträde i samband med förebyggande eller bekämpning av 

den aktuella sjukdomen. 

2. De som behöver tillträde för att sköta djur som hålls där.  

3. De som behöver tillträde för att utföra uppgifter som är av väsentlig betydelse 

för en anläggnings eller företags drift. 

4. Veterinärer och andra personer som behöver tillträde för att utföra uppgifter 

som är av väsentlig betydelse för djurhälsan eller djurskyddet.  

5. Räddningspersonal och sjukvårdspersonal.  

Personerna enligt första stycket 1–5 ska följa de biosäkerhetsåtgärder som anges i 

17 och 18 §§. 

Biosäkerhetsåtgärder vid kontakt med djur eller produkter på anläggningar, livsme-

dels- eller foderföretag, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda 

platser som misstänks vara smittade respektive kontaminerade med en åtgärdssjukdom  

14 §  En aktör som ansvarar för anläggningar, livsmedels- eller foderföretag, anlägg-

ningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser som misstänks vara 

smittade respektive kontaminerade med en åtgärdssjukdom ska se till att det finns 

skyddskläder och utrustning för rengöring och desinficering av personer och trans-

portmedel i enlighet med Jordbruksverkets instruktioner.  

15 §  Aktören enligt 14 § ska se till att alla besökare vidtar de biosäkerhetsåtgärder 

som anges i 17 § 1–3 och 18 § i samband med besöket. 
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16 §  Aktören enligt 14 § ska se till att alla transportmedel rengörs och desinficeras i 

enlighet med Jordbruksverkets instruktioner innan de lämnar anläggningen, livsme-

dels- eller foderföretaget, anläggningen för animaliska biprodukter eller den berörda 

platsen. 

17 §  Den som enligt 13 § har rätt att besöka anläggningar, livsmedels- eller foder-

företag, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser där en 

åtgärdssjukdom misstänks ha inträffat ska vidta följande biosäkerhetsåtgärder i sam-

band med besöket: 

1. Skyddskläder ska användas. Byte till och från skyddskläder ska ske på anvisad 

plats. 

2. Relevant rengöring och desinfektion av händer och andra exponerade delar av 

kroppen ska utföras enligt anvisningar från den ansvariga veterinären eller 

Jordbruksverket. 

3. Transportmedel ska rengöras och desinficeras enligt anvisningar från den an-

svariga veterinären eller Jordbruksverket. 

18 §  Använda skyddskläder ska tas omhand i enlighet med instruktioner från den 

ansvariga veterinären eller Jordbruksverket. 

Biosäkerhetsåtgärder vid kontakt med misstänkt smittade djur eller misstänkt 

kontaminerade produkter och annat material 

19 §  Den som vid andra tillfällen och på annat sätt än vad som anges i 13 § hanterar 

djur som misstänks vara smittade med den aktuella åtgärdssjukdomen ska vid 

kontakterna med djuren vidta biosäkerhetsåtgärder och använda skyddskläder i 

enlighet med Jordbruksverkets instruktioner. Samma sak gäller för den som hanterar 

hela eller delar av djurkroppar, produkter eller annat material som misstänks vara 

kontaminerade med det aktuella smittämnet. 

Aktörers och sällskapsdjurhållares skyldigheter vid misstanke om en åtgärds-

sjukdom 

20 §  Vid misstanke om en åtgärdssjukdom hos hållna djur på en anläggning ska aktö-

ren på begäran av Jordbruksverket utan dröjsmål upprätta en förteckning över följande:  

1. Djurarter, djurkategorier och antalet djur som hålls på anläggningen. När det 

gäller fjäderfä får antalet uppskattas. 

2. Det individuella identifieringsnumret på alla djur som måste ha individuell 

identifiering i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 

2019/2035 av den 28 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar 

som håller landlevande djur och kläckerier sam om spårbarhet för vissa land-

levande djur och kläckägg7.  

3. Djurarter, djurkategorier och antalet hållna djur av berörda djurarter som har 

fötts, dött, uppvisat kliniska tecken på eller troligen är smittade av den aktuella 

sjukdomen på anläggningen. 

                                                 
7 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 av den 28 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om 
spårbarhet för vissa landlevande djur och kläckägg, EUT L 314, 5.12.2019, s. 115, (Celex 32019R2035). 
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4. Alla produkter, material och ämnen som troligen är kontaminerade med eller 

troligen överför sjukdomen på anläggningen. 

5. Om det är aktuellt, alla platser på anläggningen där det troligen är möjligt för 

sjukdomsvektorer för sjukdomen att överleva. 

Aktören ska se till att förteckningen enligt första stycket hålls uppdaterad. 

21 §  Vid misstanke om en åtgärdssjukdom hos sällskapsdjur ska sällskapsdjurshålla-

ren på begäran av Jordbruksverket utan dröjsmål upprätta en förteckning över följande: 

1. Djurarter, djurkategorier och antalet djur som finns i hushållet. 

2. Det individuella identifieringsnumret på alla djur som måste ha individuell 

identifiering i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 

2019/2035 eller enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.  

3. Djurarter, djurkategorier och antalet hållna djur av berörda djurarter som har 

fötts, dött, uppvisat kliniska tecken på eller troligen är smittade eller konta-

minerade med den aktuella sjukdomen i hushållet. 

Sällskapsdjurshållaren ska se till att förteckningen enligt första stycket hålls upp-

daterad. 

5 KAP. ÅTGÄRDER OCH BEGRÄNSNINGAR PÅ ANLÄGGNINGAR DÄR 

EN ÅTGÄRDSSJUKDOM HAR BEKRÄFTATS HOS HÅLLNA LAND-

LEVANDE DJUR 

Tillträde samt krav på biosäkerhetsåtgärder 

Tillträde till anläggningar där en åtgärdssjukdom har bekräftats 

1 §  Ett beslut från Jordbruksverket om förbud mot eller begränsningar vad gäller till-

träde till anläggningar där en åtgärdssjukdom har bekräftats gäller inte för de personer 

som anges i 4 kap. 13 § första stycket 1–5. 

Personerna enligt första stycket ska i samband med besök på anläggningar där en 

åtgärdssjukdom har bekräftats följa de biosäkerhetsåtgärder som anges i 4 kap. 17 § 

1–3 och 18 §. 

Biosäkerhetsåtgärder vid kontakt med djur eller produkter på anläggningar där en 

åtgärdssjukdom har bekräftats  

2 §  En aktör som ansvarar för anläggningar där en åtgärdssjukdom har bekräftats ska 

se till att det på de platser som den ansvariga veterinären anvisar finns skyddskläder 

och utrustning för rengöring och desinficering av personer och transportmedel i enlig-

het med Jordbruksverkets instruktioner. 

3 §  Aktören enligt 2 § ska se till att alla besökare vidtar de biosäkerhetsåtgärder som 

anges i 4 kap. 16 § 1–3 och 17 § i samband med besöket. Aktören ska även se till att 

alla transportmedel rengörs och desinficeras i enlighet med Jordbruksverkets instruk-

tioner innan de lämnar anläggningen. 

Biosäkerhetsåtgärder vid kontakt med djur, produkter eller annat material från 

anläggningar där en åtgärdssjukdom har bekräftats 
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4 §  Den som vid andra tillfällen och på annat sätt än vad som anges i 1 § kommer i 

kontakt med djur från anläggningar där en åtgärdssjukdom har bekräftats ska vid 

kontakterna med djuren vidta biosäkerhetsåtgärder och använda skyddskläder i 

enlighet med Jordbruksverkets instruktioner. Samma sak gäller för den som kommer i 

kontakt med hela eller delar av djurkroppar, produkter eller annat material från 

anläggningar där en åtgärdssjukdom har bekräftats. 

 

Slakt eller avlivning av djur på anläggningar där en åtgärdssjukdom har be-

kräftats 

5 §  Av 9 § epizootiförordningen framgår hur värdering ska göras av djur som slaktas 

eller avlivas på grund av en sjukdom som omfattas av epizootilagen8. Efter tillstånd 

från Jordbruksverket får djuren slaktas eller avlivas även om de inte har värderats. En 

värdering av djuren ska i så fall ske efter slakten eller avlivningen. 

6 §  En aktör som ansvarar för sådana anläggningar där en åtgärdssjukdom har be-

kräftats ska se till att djur av berörda djurarter inte avlivas förrän Jordbruksverket har 

beslutat att så ska ske. 

Transporter av djur, produkter, foder och andra material  

7 §  Transporter av djur, produkter, foder och andra material som kan överföra det 

aktuella smittämnet från en anläggning där en åtgärdssjukdom har bekräftats får endast 

genomföras efter beslut från Jordbruksverket eller den länsstyrelse som Jordbruks-

verket bestämmer. Samma sak gäller för transporter av djur, produkter, foder och andra 

material som kan överföra det aktuella smittämnet från en anläggning eller plats som 

har en epidemiologisk koppling till den bekräftat smittade anläggningen och som har 

belagts med förflyttningsrestriktioner.  

8 §  Den som transporterar djur, produkter, foder och annat material enligt 7 § ska 

uppfylla följande krav: 

1. Vid transport av djur till slakterier eller andra avlivningsplatser ska föraren av 

transportmedlet säkerställa att lastning inte sker förrän den ansvariga vete-

rinären är på plats om inte Jordbruksverket har lämnat andra instruktioner. 

Detta gäller även vid transport av produkter, foder och annat material som kan 

överföra det aktuella smittämnet till steriliserings- eller förbränningsanlägg-

ningar eller andra platser för oskadliggörande. 

2. Vid på- och avlastning av djur, produkter och annat material som kan överföra 

det aktuella smittämnet ska föraren placera transportmedlet på ett sådant sätt 

att risken för smittspridning i samband med lastningen blir så liten som möjligt. 

Föraren ska också undvika direkt kontakt med djuren, produkterna, fodret eller 

materialet när dessa lastas på och av transportmedlet. 

3. Vid transporter av djur eller produkter ska föraren av transportmedlet medföra 

ett sådant dokument som anges i 9 §. 

9 §  Innan en transport enligt 8 § påbörjas ska den ansvariga veterinären i ett dokument 

ange och intyga följande: 

1. Uppgifter om avsändaren: 

                                                 
8 De sjukdomar som omfattas av epizootilagen anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter.  
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a) Anläggningens namn och fastighetsbeteckning och besöksadress samt i 

vilken kommun och län anläggningen är belägen. Om det är aktuellt ska 

även anges anläggningsnummer. 

b) Aktörens namn och kontaktuppgifter. 

2. Uppgifter om transporten: 

a) Transportbilens registreringsnummer. 

b) Uppgift om transporten avser levande djur eller kadaver. 

c) Om transporten avser levande djur ska djurart och antal djur anges.  

3. Intygande av ansvarig veterinär om att transporten är avsänd enligt 1 och 2 

samt förseglad, om Jordbruksverket har beslutat om detta. Intygandet sker 

genom veterinärens underskrift. 

4. Intygande veterinärs namn och veterinärnummer samt kontaktuppgifter.9 

Veterinären ska överlämna dokumentet enligt första stycket till den som utför 

transporten enligt 7 §. 

10 §  Den som tar emot en transport enligt 7 § ska i det dokument som avses i 9 § 

intyga att han eller hon har tagit emot transporten samt har brutit transportens förseg-

ling, om Jordbruksverket har beslutat att en försegling ska ske. Mottagandet samt 

intygandet av brytningen av förseglingen ska ske genom att mottagaren undertecknar 

dokumentet. Mottagaren av transporten ska därefter skicka kopior på dokumentet 

digitalt till den myndighet som har gett tillstånd till transporten, till länsstyrelsen i det 

län där den avsändande anläggningen är belägen samt till länsstyrelsen i det län där 

den mottagande anläggningen är belägen. 

Rengöring och desinfektion på anläggningar där en åtgärdssjukdom har be-

kräftats 

11 §  En aktör som ansvarar för sådana anläggningar där en åtgärdssjukdom har be-

kräftats ska se till att rengöring och desinfektion sker i enlighet med en saneringsplan 

som har beslutats av Jordbruksverket. Andra rengöringsåtgärder får endast vidtas i 

samråd med Jordbruksverket. 

Med rengöring och desinfektion enligt första stycket avses dels preliminär rengö-

ring och desinfektion samt slutlig rengöring och desinfektion av anläggningen eller 

platsen, dels oskadliggörande av följande: 

1. Kadaver, djurprodukter inklusive avelsmaterial, avfall, kasserat material och 

annat som innehåller eller misstänks innehålla det aktuella smittämnet. 

2. Fast gödsel, strö, foder och liknande som innehåller eller misstänks innehålla 

smitta som ska bekämpas. 

3. Flytgödsel, gödselvatten och urin som innehåller eller misstänks innehålla det 

aktuella smittämnet. 

4. Avloppsvatten och spillvatten som innehåller eller misstänks innehålla det ak-

tuella smittämnet. 

6 KAP. ÅTGÄRDER OCH BEGRÄNSNINGAR I RESTRIKTIONSZONEN 

                                                 
9 Informationen enligt den här bestämmelsen kan med fördel fyllas i på blankett Epi 6 Följesedel för transport till slakt/avlivning 
alternativt kadaver till destruktion som finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik (webbutiken.jordbruksverket.se). 
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1 §  Bestämmelserna i 2–11 §§ gäller för andra anläggningar i restriktionszonen än den 

anläggning där en åtgärdssjukdomen har bekräftats. 

Åtgärder på anläggningar i restriktionszonen som håller djur av berörda djur-

arter 

2 §  En aktör som ansvarar för en anläggning i restriktionszonen som håller djur av 

berörda djurarter ska se till att det finns skyddskläder samt utrustning för rengöring 

och desinficering av personer och transportmedel i enlighet med Jordbruksverkets 

instruktioner.  

3 §  Aktören enligt 2 § ska se till att alla besökare vidtar de biosäkerhetsåtgärder som 

anges i 4 kap. 17 § 1–3 och 18 § i samband med besöket. Aktören ska även se till att 

alla transportmedel rengörs och desinficeras i enlighet med Jordbruksverkets anvis-

ningar innan de lämnar anläggningen. 

4 §  Den som besöker anläggningar som håller djur av berörda djurarter ska använda 

skyddskläder och utrustning för rengöring och desinficering i enlighet med Jordbruks-

verkets instruktioner. Jordbruksverkets instruktioner förmedlas av aktören. 

5 §  Utöver det som anges i 2–3 §§ ska en aktör som ansvarar för en anläggning som 

håller djur av berörda djurarter även se till att följande åtgärder vidtas: 

1. Djur av berörda djurarter på en anläggning ska hållas åtskilda från  

a) djur av berörda djurarter som hålls på andra anläggningar,  

b) djur av icke berörda djurarter, samt  

c) vilda djur. 

2. Om det är aktuellt ska lämpliga metoder användas för bekämpning av insekter, 

gnagare och andra sjukdomsvektorer på och runt anläggningen. 

3. Journaler ska föras över alla besökare på anläggningen. Journalerna ska hållas 

uppdaterade och Jordbruksverket ska på begäran ges tillgång till dem. 

4. Hela kroppar eller delar av döda eller avlivade hållna djur av mottagliga arter 

ska bortskaffas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska 

biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas 

som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förord-

ning om animaliska biprodukter)10. 

Kravet på journalföring enligt första stycket 3 gäller inte på anläggningar som håller 

djur av följande djurkategorier under förutsättning att besökare inte har tillträde till de 

utrymmen och områden där djuren hålls: 

1. Djur som hålls på en avgränsad anläggning. 

2. Djur som hålls för vetenskapliga ändamål eller i syfte att bevara skyddade eller 

utrotningshotade arter. 

3. Djur som officiellt registrerats i förväg som sällsynta raser. 

4. Djur som har ett vederbörligen motiverat högt avelsvärde, kulturellt värde eller 

utbildningsvärde. 

                                                 
10 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069). 
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6 §  En aktör som ansvarar för en anläggning som håller djur av berörda djurarter ska 

omedelbart kontakta Jordbruksverket om det uppstår en ökning av sjuklighet eller död-

lighet hos djuren eller betydande produktionsminskningar. 

Första stycket gäller inte om det är uppenbart att den ökade sjukligheten eller död-

ligheten hos djuren beror på olycksfall eller annan fysisk skada. 

7 §  Den som håller sällskapsdjur av berörda djurarter ska omedelbart kontakta 

Jordbruksverket om det uppstår en ökning av sjuklighet eller dödlighet hos djuren. 

Första stycket gäller inte om det är uppenbart att den ökade sjukligheten eller död-

ligheten hos djuren beror på olycksfall eller annan fysisk skada. 

Biosäkerhetsåtgärder för den som hanterar djur av berörda djurarter, 

produkter eller annat material på livsmedels- och foderföretag, 

gränskontrollstationer, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra 

berörda platser i restriktionszonen, inklusive transportmedel  

8 §  Den som ansvarar för livsmedels- och foderföretag, gränskontrollstationer, 

anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser i restriktionszonen, 

inklusive transportmedel, där det finns djur av berörda djurarter ska vidta följande 

åtgärder: 

1. Se till att det finns skyddskläder samt utrustning för rengöring och desinfi-

cering av personer och transportmedel. Desinfektionsmedlet ska vara verksamt 

mot det aktuella smittämnet. 

2. Se till att alla besökare vidtar de biosäkerhetsåtgärder som anges i 4 kap. 17 § 

1–3 och 18 § i samband med besöket.  

3. Se till att alla transportmedel rengörs och desinficeras innan de lämnar 

livsmedels- eller foderföretaget, gränskontrollstationen, anläggningen för ani-

maliska biprodukter eller den berörda platsen. 

Åtgärderna enligt första stycket 1–3 ska även vidtas om det på livsmedels- och 

foderföretagen, gränskontrollstationerna, anläggningarna för animaliska biprodukter 

eller andra berörda platserna i restriktionszonen, inklusive transportmedlen, finns hela 

eller delar av djurkroppar, produkter eller annat material med ursprung från djur av 

berörda djurarter. 

Andra stycket gäller inte vid hantering av säkra varor när det gäller den aktuella 

sjukdomen, produkter av animaliskt ursprung som har genomgått relevant behandling 

i enlighet med bilaga VII i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 eller 

konsumentförpackade varor. 
  

Förebyggande slakt eller annan förebyggande avlivning på anläggningar i res-

triktionszonen som håller djur av berörda djurarter 

9 §  Om Jordbruksverket har beslutat om förebyggande slakt eller annan förebyggande 

avlivning på en anläggning i en restriktionszon som håller djur av berörda djurarter 

ska den aktör som ansvarar för anläggningen följa det som anges i 5 kap. 5 och 6 §§. 

Provtagning i restriktionszonen vid utbrott av en A-sjukdom 

10 §  Vid ett utbrott av en A-sjukdom får provtagning på anläggningar i en restriktions-

zon som håller djur av berörda djurarter för andra ändamål än att bekräfta eller utesluta 
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förekomsten av den aktuella sjukdomen endast ske efter Jordbruksverkets godkän-

nande. 

7 KAP. YTTERLIGARE ÅTGÄRDER OCH BEGRÄNSNINGAR I REST-

RIKTIONSZONEN VID ETT UTBROTT AV AVIÄR INFLUENSA ELLER 

NEWCASTLESJUKA 

1 §  Utöver de åtgärder och begränsningar som anges i 6 kap. gäller inom en res-

triktionszon som har upprättats med anledning av ett utbrott av aviär influensa eller 

Newcastlesjuka även följande: 

1. Fjäderfä och fåglar i fångenskap ska hållas inomhus. 

2. En aktör som ansvarar för en anläggning som håller fjäderfä ska regelbundet 

övervaka djurens hälsostatus i syfte att tidigt upptäcka misstänkta fall av aviär 

influensa respektive Newcastlesjuka. 

2 §  En aktör som ansvarar för en anläggning som håller fjäderfä och som ligger i en 

skyddszon som har upprättats med anledning av ett utbrott av Newcastlesjuka ska 

rapportera in produktionsdata i enlighet med Jordbruksverkets instruktioner. 

3 §  Om Jordbruksverket inte har fattat ett särskilt beslut om att upprätta ett hög-

riskområde för högpatogen aviär influensa i hela eller delar av landet enligt 9 kap. 5 § 

gäller inom restriktionszonen följande: 

1. Ankor, gäss, strutsfåglar samt fjäderfä som hålls i syfte att vidmakthålla stam-

men av fjädervilt och som av djurskyddsskäl inte kan hållas inomhus ska 

istället hållas inhägnade. De inhägnade djuren ska ges foder och dricksvatten 

inomhus eller under ett skydd utomhus som förhindrar att vilda fåglar kommer 

i kontakt med foder och dricksvatten. 

2. En inhägnad för andfåglar som hålls i syfte att vidmakthålla stammen av 

fjädervilt ska vara täckt med nät över hela ytan. Nätet ska hindra vilda and- och 

vadarfåglar från att ta sig in i inhägnaden. 

8 KAP. VILLKOR FÖR VISS VERKSAMHET SAMT TRANSPORTER 

INOM, TILL, FRÅN ELLER GENOM RESTRIKTIONSZONEN VID ETT UT-

BROTT AV EN A-SJUKDOM 

Förbud mot viss verksamhet samt transporter inom, till eller från restriktions-

zonen vid ett utbrott av en a-sjukdom 

1 §  Vid ett utbrott av en A-sjukdom är det förbjudet att bedriva verksamhet med djur 

av berörda djurarter eller produkter av sådana djur och andra material som kan vara 

kontaminerade med det aktuella smittämnet inom, till och från restriktionszonen i 

enlighet med tabellen i bilaga VI till kommissionens delegerade förordning (EU) 

2020/687. 

2 §  Utöver förbudet mot viss verksamhet enligt 1 § är det även förbjudet att trans-

portera djur av berörda djurarter eller produkter av sådana djur och andra material som 

kan vara kontaminerade med det aktuella smittämnet inom, till och från restriktions-

zonen i enlighet med tabellen i bilaga VI till kommissionens delegerade förordning 

(EU) 2020/687. 
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3 §  Förbuden enligt 1 och 2 §§ gäller inte för följande produkter: 

1. Produkter av animaliskt ursprung som anses vara säkra varor, i enlighet med 

bilaga VII till kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687, när det 

gäller den aktuella sjukdomen. 

2. Produkter av animaliskt ursprung som har genomgått relevant behandling i 

enlighet med bilaga VII till kommissionens delegerade förordning (EU) 

2020/687. 

3. Produkter eller andra material som kan sprida den aktuella sjukdomen och som 

har framställts före den övervakningsperiod som fastställs i bilaga II till kom-

missionens delegerade förordning (EU) 2020/687 för den aktuella sjukdomen, 

räknat bakåt från den dag då misstanken anmäldes. 

4. Produkter som har framställts i skyddszonen och som härrör från hållna djur 

av berörda djurarter och som har 

a) hållits utanför skyddszonen,  

b) hållits och slaktats utanför skyddszonen, eller  

c) hållits utanför skyddszonen och slaktats i skyddszonen. 

5. Framställda produkter. 

Produkter enligt första stycket 1–5 som under produktion, lagring och transport inte 

har hållits klart åtskilda från produkter som inte får sändas från restriktionszonen enligt 

1 och 2 §§, eller enligt ett av Jordbruksverket meddelat beslut, omfattas av förbuden 

enligt 1 och 2 §§. 

Tillstånd för transport av hållna djur av berörda djurarter och produkter av 

sådana djur inom, till och från restriktionszonen 

4 §  Genom undantag från förbudet enligt 2 § kan Jordbruksverket eller den länssty-

relse som Jordbruksverket bestämmer efter en riskbedömning ge tillstånd för sådana 

transporter av djur av berörda djurarter och produkter av dem inom, till och från res-

triktionszonen som anges i bilaga 2 till dessa föreskrifter. 

5 §  En ansökan om tillstånd för transport enligt 4 § ska skickas till Jordbruksverket 

eller den länsstyrelse som Jordbruksverket har bestämt och innehålla följande upp-

gifter: 

1. Aktörens namn och kontaktuppgifter. 

2. Namn och kontaktuppgifter till den som ska utföra transporten. 

3. Registreringsnummer på den eller de transportbilar som ska användas vid 

transporten. Om släp ska användas ska även registreringsnumret på släpet 

anges. 

4. Datum och tidpunkt för transporten. 

5. Orsaken till transporten. 

6. Från respektive till vilken anläggning djuren flyttas samt planerad rutt. 

7. Vilket eller vilka djurslag alternativt vilka produkter som ska transporteras. 

8. Vid transport av djur eller djurkroppar ska om möjligt anges antalet djur och 

djurkroppar av varje djurslag samt djurens individuella identitet. Vid transport 

av produkter ska om möjligt anges vilka produkter som avses, mängd och even-

tuell märkning.  
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En ansökan enligt första stycket ska göras senast tre arbetsdagar före den planerade 

förflyttningen. För sådana förflyttningar som måste ske inom tre dagar från beslutet 

om restriktionszonerna ska ansökan göras så fort som möjligt. 

Transporter av hållna djur av berörda djurarter och produkter av sådana djur 

genom restriktionszonen 

6 §  Transporter av hållna djur av berörda djurarter och produkter av sådana djur som 

genomförs genom restriktionszonen ska ske 

1. utan uppehåll eller avlastning i restriktionszonen, 

2. företrädesvis på huvudleder för motor- och järnvägstrafik, och 

3. på avstånd från anläggningar som håller djur av berörda djurarter. 

 

Krav på transporter av hållna djur av berörda djurarter och produkter av så-

dana djur inom, till, från och genom restriktionszonen 

7 §  Den som genomför för en transport i enlighet med ett tillstånd enligt 4 § eller 

enligt 6 § ska se till att de transportmedel som används uppfyller följande krav: 

1. De är konstruerade och underhålls på ett sådant sätt att inga djur, produkter 

eller föremål som utgör en risk för djurhälsan läcker ut eller försvinner.  

2. De rengörs och desinficeras omedelbart efter varje transport av djur, produkter 

eller föremål som utgör en risk för djurhälsan, och vid behov desinficeras igen 

och under alla omständigheter torkas eller får torka före varje ny lastning av 

djur eller produkter. 

3. De har, om det är aktuellt, varit föremål för åtgärder för bekämpning av in-

sekter och gnagare före transporten. 

Rengöringen och desinfektionen enligt första stycket 2 ska 

1. utföras i enlighet med Jordbruksverkets anvisningar, och  

2. dokumenteras på lämpligt sätt. 

8 §  Den som utför en transport med ett tillstånd enligt 4 § ska föra journaler som 

innehåller åtminstone följande uppgifter: 

1. Namn och kontaktuppgifter till den som utför transporten. 

2. Från respektive till vilken anläggning djuren flyttas samt transportväg. 

3. Datum och tidpunkt för transporten. 

4. Vid transport av djur eller djurkroppar ska om möjligt anges antalet djur och 

djurkroppar av varje djurslag samt djurens individuella identitet. Vid transport 

av produkter ska om möjligt anges vilka produkter som avses, mängd och even-

tuell märkning.  

9 §  De journaler som avses i 8 § ska förvaras i fordonet under transporten och därefter 

sparas minst i tre år. 

 

10 § En transport med ett tillstånd enligt 4 § och som Jordbruksverket har beslutat ska 

förseglas ska åtföljas av ett dokument utfärdat av den ansvariga veterinären. Veteri-

nären ska i dokumentet ange och intyga följande: 

1. Uppgifter om avsändaren: 



SJVFS 2021:XX  

 

 

20 

a) Anläggningens namn, anläggningsnummer, fastighetsbeteckning och be-

söksadress samt i vilken kommun och vilket län anläggningen är belägen.  

b) Aktörens namn och kontaktuppgifter. 

2. Uppgifter om transporten: 

a) Transportbilens registreringsnummer. 

b) Djurart och antal djur.  

3. Intygande av undertecknad veterinär om att transporten är avsänd enligt 1 och 

2 samt förseglad. Intygandet sker genom veterinärens underskrift. 

4. Intygande veterinärs namn och veterinärnummer samt kontaktuppgifter.11 

Veterinären ska överlämna dokumentet enligt första stycket till den som utför 

transporten. 

11 §  Den som tar emot en förseglad transport ska i det dokument som medföljer trans-

porten intyga att han eller hon har tagit emot transporten samt har brutit transportens 

försegling, om Jordbruksverket har beslutat att en försegling ska ske. Mottagandet 

samt intygandet av brytningen av förseglingen ska ske genom mottagarens underskrift 

och namnförtydligande. Mottagaren av transporten ska därefter skicka kopior på doku-

mentet via e-post till Jordbruksverket och länsstyrelsen i det län där den avsändande 

anläggningen är belägen. 

9 KAP. ÅTGÄRDER OCH BEGRÄNSNINGAR VID ETT BEKRÄFTAT UT-

BROTT AV EN ÅTGÄRDSSJUKDOM HOS VILDA LANDLEVANDE DJUR 

Skyldigheter för aktörer och sällskapsdjurshållare i den smittade zonen  

1 §  En aktör som ansvarar för anläggningar som håller djur av berörda djurarter i den 

smittade zonen ska omedelbart kontakta Jordbruksverket om det hos de hållna djuren 

uppstår en ökning av sjuklighet eller dödlighet eller betydande produktionsminsk-

ningar. 

Första stycket gäller inte om det är uppenbart att den ökade sjukligheten eller död-

ligheten hos djuren beror på olycksfall eller annan fysisk skada. 

2 §  Den som håller sällskapsdjur av berörda djurarter i den smittade zonen ska 

omedelbart kontakta Jordbruksverket om det uppstår en ökning av sjuklighet eller 

dödlighet hos sällskapsdjuren. 

Första stycket gäller inte om det är uppenbart att den ökade sjukligheten eller död-

ligheten hos djuren beror på olycksfall eller annan fysisk skada. 

Förbud mot transporter av vilda djur av berörda djurarter samt produkter av 

dessa djur 

3 §  Vid ett utbrott av en åtgärdssjukdom hos vilda djur är alla transporter av vilda djur 

av berörda djurarter samt produkter av dessa djur inom och från den smittade zonen 

förbjudna. 

                                                 
11 Informationen enligt den här bestämmelsen kan med fördel fyllas i på blankett Epi 6 Följesedel för transport till slakt/avlivning 
alternativt kadaver till destruktion som finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik (webbutiken.jordbruksverket.se). 
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Biosäkerhetsåtgärder vid kontakt med djur, produkter eller annat material som 

är eller misstänks vara smittade respektive kontaminerade med det aktuella 

smittämnet 

4 §  Den som hanterar hela eller delar av djurkroppar från vilda djur som är eller 

misstänks vara smittade med en åtgärdssjukdom ska vid kontakten med djuren vidta 

biosäkerhetsåtgärder och använda skyddskläder. Samma sak gäller för den som 

hanterar produkter av sådana djur eller annat material som är eller kan vara 

kontaminerade med det aktuella smittämnet. 

Åtgärder vid bekräftat utbrott av högpatogen aviär influensa hos vilda fåglar 

5 §  Bestämmelserna i 6 § är endast tillämpliga om Jordbruksverket har fattat ett sär-

skilt beslut om att upprätta ett högriskområde för högpatogen aviär influensa i hela 

eller delar av landet. Ett sådant beslut syftar till att genom förebyggande biosäkerhets-

åtgärder minska risken för överföring av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar 

till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap.  

6 §  Inom ett högriskområde för högpatogen aviär influensa gäller följande, om inte 

Jordbruksverket har beslutat annat: 

1. Utställningar, tävlingar, marknader, uppvisningar, kulturella evenemang och 

liknande arrangemang där fåglar sammanförs är förbjudna. Förbudet gäller 

samtliga fågelarter och oavsett plats för arrangemanget. Förbudet gäller dock 

inte verksamheten i djurparker och på cirkusar. Förbudet gäller inte heller 

arrangemang där fåglar som permanent hålls i privatbostäder sammanförs. 

2. Fjäderfä ska antingen hållas inomhus eller i avgränsade utrymmen utomhus där 

de förhindras komma i kontakt med vilda fåglar med hjälp av nät, tak, hori-

sontella tyger eller på andra lämpliga sätt. 

3. Fjäderfä ska ges foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd som 

förhindrar att vilda fåglar kommer i kontakt med foder eller dricksvatten som 

är avsett för fjäderfäna. 

4. Fåglar i fångenskap som hålls utomhus ska hållas inhägnade i enlighet med 

Jordbruksverkets instruktioner. Om det krävs för djurens välbefinnande får de 

ges tillgång till badvatten i en behållare i inhägnaden under förutsättning att 

vilda and- och vadarfåglar förhindras att förorena vattnet. 

5. Aktörer som har produktion av fjäderfä och andfåglar i separata utrymmen på 

anläggningen ska använda separata skodon vid besök i de olika utrymmena. 

Skodonen får inte användas utanför de utrymmen där fåglarna hålls. Alla 

personer som kommer i kontakt med djuren ska tvätta händerna både före och 

efter sådan kontakt. 

6. Frisläppande av fjäderfä som hålls i syfte att vidmakthålla stammen av fjäder-

vilt får endast ske efter godkännande av Jordbruksverket samt efter att fjäder-

fäna har testats virologiskt med negativt resultat för aviär influensa på prover 

som har tagits från varje produktionsenhet högst 48 timmar före frisläppandet. 

7. Aktörer som sätter ut fjäderfä i naturen i syfte att vidmakthålla stammen av 

fjädervilt ska föra journal över samtliga utsättningsplatser samt för respektive 

utsättningsplats ange antal fjäderfän, art och datum för varje utsättning. Jour-

nalerna ska bevaras i minst ett år och kunna uppvisas på begäran av Jordbruks-

verket. 
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8. Aktörer som håller fjäderfä eller fåglar i fångenskap ska regelbundet övervaka 

fåglarnas hälsostatus i syfte att tidigt misstänka fall av aviär influensa. 

 

 

 

 

 

Denna författning träder i kraft den (dag) (månad) (år). Genom författningen upp-

hävs 

 

1. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska sjuk-

domar, 

2. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och 

bekämpning av epizootiska sjukdomar, 

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:8) om vissa skyddsåtgärder 

med anledning av aviär influensa i flera länder i Asien, 

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:58) med anledning av 

grundad misstanke om och utbrott av Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra 

fåglar, 

5. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:96) om skyddsåtgärder med 

anledning av Newcastlesjuka i Bulgarien, 

6. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:97) om skyddsåtgärder med 

anledning av högpatogen aviär influensa i Republiken Sydafrika, 

7. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när 

högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks 

eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige, 

8. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:17) om 

förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa från vilda 

fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap, 

9. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:56) om 

skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat utbrott av aviär influensa hos 

fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i Sverige, 

10. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:42) om åtgärder med anled-

ning av fall av blåtunga, 

11. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:43) om provtagning av 

idisslare för att kartlägga förekomst av blåtunga och om obligatorisk vacci-

nation, 

12. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:14) om användning av 

veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande och bekämpning av vissa 

djursjukdomar. 

 

 

 

  

CHRISTINA NORDIN 

 

 

 Handläggare. 
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 (Smittbekämpningsenheten) 
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Bilaga 1 

ÅTGÄRDSSJUKDOMAR RESPEKTIVE SJUKDOMAR SOM OM-

FATTAS AV EPIZOOTILAGEN 

I denna bilaga gäller följande: 

 

1. I kolumn 1 anges åtgärdssjukdomarna. 

 

2. I kolumn 2 anges vilka djurarter eller grupp av djurarter hos vilka respektive 

åtgärdssjukdom ska bekämpas. Med beteckningen ”2018/1882” i kolumn 2 

avses respektive djurarter eller grupp av djurarter som anges i kolumnen 

”Djurarter och kategorier av djurarter” i bilagan till kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2018/1882 av den 3 december 2018 om tillämp-

ningen av vissa bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdom 

för kategorier av förtecknade sjukdomar och om fastställande av en förteckning 

över djurarter och grupper av djurarter som utgör en betydande risk för sprid-

ning av dessa förtecknade sjukdomar12.  

 

3. I kolumn 3 är de djursjukdomar som omfattas av epizootilagen markerade med 

ett ”x”. 
 

A-sjukdomar som ska bekämpas med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/429   

Åtgärdssjukdom Berörda djurarter Omfattas av epizootilagen  

Afrikansk hästpest 

 

Enligt 2018/1882 x 

Afrikansk svinpest 

 

Enligt 2018/1882 x 

Boskapspest  

 

Enligt 2018/1882 x 

Elakartad lungsjuka hos nötkreatur 

(CBPP) 

 

Enligt 2018/1882 x 

Elakartad lungsjuka hos get (CCPP) 

 

Enligt 2018/1882  

Epizootisk hematopoietisk nekros (EHN) 

 

Enligt 2018/1882  

Får- och getkoppor 

 

Enligt 2018/1882 x 

Högpatogen aviär influensa 

 

Enligt 2018/1882 x 

Infektion med yellowheadvirus (YHD) 

 

Enligt 2018/1882  

Klassisk svinpest  

 

Enligt 2018/1882 x 

                                                 
12 EUT L 308, 4.12.2018, s. 21, (Celex 32018R1882). 
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Lumpy skin disease  

 

Enligt 2018/1882 x 

Mikrocytos (infektion med Mikrocytis 

mackini)  

 

Enligt 2018/1882  

Mul- och klövsjuka 

 

Enligt 2018/1882 x 

Newcastlesjuka  

 

Enligt 2018/1882 x 

Perkinsos (infektion med Perkinsus 

marinus) 

 

Enligt 2018/1882  

Peste des petits ruminants 

 

Enligt 2018/1882 x 

Rift Valley fever 

 

Enligt 2018/1882 x 

Rots (infektion med Burkholderia mallei) 

 

Enligt 2018/1882  

Taura-syndrom (TS) 

 

Enligt 2018/1882  

 

B-sjukdomar som ska bekämpas med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/429   

Åtgärdssjukdom Berörda djurarter Omfattas av epizootilagen 

Brucellos (infektion med Brucella  

abortus, B. melitensis eller B. suis) 

 

Enligt 2018/1882    x13 

Rabies 

 

Enligt 2018/1882 x 

Tuberkulos (infektion med 

Mycobacterium tuberculosis-komplexet, 

MBTC (M. bovis, M. tuberculosis eller M. 

caprae) 

 

Enligt 2018/1882 x 

 

C-sjukdomar som ska bekämpas med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/429 

Åtgärdssjukdom Berörda djurarter Omfattas av epizootilagen  

Alveolär echinococcos (infektion med 

Echinococcus multilocularis) 

 

Enligt 2018/1882  

Aujeszkys sjukdom 

 

Enligt 2018/1882 x 

Blåtunga (serotyperna 1–24) 

 

Enligt 2018/1882 x 

Bonamios (infektion med Bonamia 

ostreae eller Bonamia exitiosa) 

Enligt 2018/1882  

                                                 
13 Gäller livsmedelsproducerande djur. 
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Bovin virusdiarré  

 

Enligt 2018/1882  

Enzootisk bovin leukos 

 

Enligt 2018/1882  

Epizootic haemorrhagic disease (EHD) 

 

Enligt 2018/1882  

Infektiös bovin rhinotrakeit/ infektiös 

pustulär vulvovaginit/ infektiös bovin 

balanopostit  

 

Enligt 2018/1882 x 

Infektion med HPR-deleted infektiös 

laxanemi virus (ILA) 

 

Enligt 2018/1882 x 

Infektion med White Spot Syndrome 

Virus (WSSV) 

 

Enligt 2018/1882  

Infektiös hematopoietisk nekros (IHN) 

 

Enligt 2018/1882 x 

Marteilios (infektion med Marteilia 

refringens) 

 

Enligt 2018/1882  

Viral hemorragisk septikemi (VHS) 

 

Enligt 2018/1882 x 

 

Sjukdomar som ska bekämpas med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

999/2001 

Åtgärdssjukdom Berörda djurarter Omfattas av epizootilagen  

Transmissibla spongiforma encefalopatier 

(TSE) 

 

Enligt artikel 3.1 h i 

förordning (EG) nr 

999/2001 

 

x 

 

Sjukdomar som ska bekämpas med stöd av epizootilagen (1999:657) 

Åtgärdssjukdom Berörda djurarter Omfattas av epizootilagen  

Brucellos (infektion med Brucella ovis) 

 

Enligt 2018/1882 x 

Brucellos (infektion med Brucella spp. 

förutom B. abortus, B. melitensis, B. suis, 

B. ovis och B. canis) 

 

Livsmedelsproducerande 

djur 

x 

Filovirussjukdom hos primater 

 

Primater x 

Infektiös pankreasnekros (IPN) utom 

genogrupp 2 (tidigare serotyp ab) 

 

Fisk x 

Japansk encefalit (JE) 

 

Enligt 2018/1882 x 
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Lågpatogen aviär influensa  

 

Enligt 2018/1882     x 14 

Mjältbrand 

 

Enligt 2018/1882 x 

Paratuberkulos 

 

Enligt 2018/1882 x 

Porcint reproduktivt och respiratoriskt 

syndrom (PRRS)  

 

Enligt 2018/1882 x 

Tuberkulos (infektion med 

Mycobacterium tuberculosis-komplexet, 

M.bovis, M. tuberculosis eller M. caprae) 

 

Enligt 2018/1882 x 

Venezuelansk hästencefalomyelit (VEE) 

 

Enligt 2018/1882 x 

Vesikulär stomatit Nötkreatur, får, get, 

hästdjur, gris 

 

x 

Vesikulär svinsjuka (swine vesicular 

disease) 

 

Gris x 

Vårviremi hos karp (SVC) 

 

Fisk x 

Västlig hästencefalomyelit (WEE) 

 

Enligt 2018/1882 x 

West Nile-feber 

 

Enligt 2018/1882 x 

Östlig hästencefalomyelit (EEE) 

 

Enligt 2018/1882 x 

 

Sjukdomar som ska bekämpas med stöd av lagen (2006:806) om provtagning på djur, 

m.m.15 

  

                                                 
14 Undantaget LPAI hos vilda fåglar. 
15 Sjukdomar som inte bekämpas med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 samt till denna förordning 

antagna genomförandeförordningar och delegerade förordningar, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 

eller epizootilagen (1999:657). Lagen om provtagning på djur, m.m. medger att Jordbruksverket får besluta om åtgärder mot 
smittsamma sjukdomar om det bedöms nödvändigt.    
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Bilaga 2 

TRANSPORTER SOM KAN TILLÅTAS INOM, TILL OCH FRÅN 

RESTRIKTIONSZONEN 

Se 8 kap. 4 §16 
 

Transporter från en anläggning eller plats i en skyddszon 

Vad som ska transporteras Destination 

Hållna djur av berörda djurarter. Ett slakteri i eller utanför Sverige som ligger 

a) så nära ursprungsanläggningen som möjligt, i 

skyddszonen, 

b) i övervakningszonen, när det inte är möjligt att 

slakta djuren i skyddszonen, eller 

c) så nära övervakningszonen som möjligt, när det 

inte är möjligt att slakta djuren i restriktions-

zonen. 

 

Fjäderfä: Daggamla kycklingar. En anläggning i Sverige men, om möjligt, utanför rest-

riktionszonen. 

 

Fjäderfä: Värpfärdiga hönor. En anläggning i Sverige och, om möjligt, i restriktions-

zonen. 

 

Kläckägg. Följande anläggningar i Sverige:  

a) ett kläckeri, eller  

b) en anläggning för inomhuskläckning. 

 

Sperma som har samlats från djur av be-

rörda djurarter arter som hålls på godkända 

anläggningar för avelsmaterial (utom 

kläckerier) efter det datum då smittan 

tidigast beräknas ha drabbat anläggningen. 

Tillstånd kan endast ges efter att restrik-

tionerna i zonen har hävts och under förut-

sättning att besättningen och djuret är 

provtagna för den aktuella sjukdomen. 

 

En anläggning i eller utanför Sverige. 

Färskt kött och obehandlad mjölk från 

hållna djur av berörda djurarter, i syfte att 

köttet och mjölken ska genomgå riskre-

ducerande behandling enligt bilaga VII i 

kommissionens delegerade förordning 

(EU) nr 2020/687. 

En bearbetningsanläggning i eller utanför Sverige.  

                                                 
16 Innan Jordbruksverket eller den länsstyrelse som Jordbruksverket bestämmer kan ge tillstånd till sådana transporter som anges 
i denna bilaga ska myndigheten bedöma riskerna med ett sådant tillstånd och bedömningen ska visa att risken för spridning av 

den aktuella sjukdomen är försumbar. Medgivande av tillstånd för transporter kopplade till skyddszonen sker därtill på de 

allmänna villkor som framgår av artikel 28.2–7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/687 samt de särskilda 
villkor som föreskrivs för respektive transport i artiklarna 29–38 i nämnda förordning. Medgivande av tillstånd för transporter 

kopplade till övervakningszonen sker på de allmänna villkor som framgår av artikel 43.2–7 i kommissionens genomförande-

förordning (EU) 2020/687 och de särskilda villkor som föreskrivs för respektive transport i artiklarna 44–52 i nämnda förordning.  
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Färskt fjäderfäkött. En destination i Sverige. 

 

Ägg avsedda som livsmedel. Följande destinationer i Sverige:  

a) en förpackningscentral, eller 

b) en anläggning för framställning av äggproduk-

ter enligt avsnitt X kapitel II i bilaga III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 853/2004. 

 

Naturgödsel, inklusive strö och använda 

ströbäddar efter bearbetning i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1069/2009. 

 

En bestämd deponi i Sverige. 

Foderråvaror av vegetabiliskt ursprung och 

halm som har producerats i skyddszonen. 

En destination inom skyddszonen, eller efter behand-

ling, en anläggning i eller utanför Sverige. 

 

Hållna djur av berörda djurarter. En anläggning i eller utanför Sverige som har godkänts 

för bearbetning eller bortskaffande av animaliska 

produkter. 

 

Produkter. En anläggning i eller utanför Sverige som har godkänts 

för bearbetning eller bortskaffande av animaliska bipro-

dukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1069/2009. 

 

 

Transporter till en skyddszon 

 

Vad som ska transporteras Ursprung Destination 

Hållna djur av berörda djurarter. En anläggning utanför 

skyddszonen. 

Ett slakteri i skyddszonen. 

 

Kläckägg. En anläggning i Sverige. Ett kläckeri i 

skyddszonen. 

 

 

Transporter från en anläggning eller plats i en övervakningszon 

Vad som ska transporteras Destination 

Hållna djur av berörda djurarter. Ett slakteri som ligger  

a) så nära ursprungsanläggningen som möjligt i 

restriktionszonen, eller 

b) utanför restriktionszonen, så nära restriktions-

zonen som möjligt, när det inte är möjligt att 

slakta djuren i restriktionszonen. 

 

Hållna hov- och klövdjur av berörda djur-

arter. 

Betesmarker i övervakningszonen. 



SJVFS 2021:XX  

 

 

30 

Hållna hov- och klövdjur av berörda djur-

arter för att slutföra produktionscykeln före 

slakt. 

 

En anläggning som hör till samma distributionskedja i 

eller utanför Sverige. 

Fjäderfä: Daggamla kycklingar. 

 

En anläggning i Sverige. 

Fjäderfä: Värpfärdiga hönor. 

 

En anläggning i Sverige. 

Kläckägg. Följande anläggningar i Sverige:  

a) ett kläckeri, eller  

b) en anläggning för inomhuskläckning. 

 

Sperma som har samlats från djur av be-

rörda djurarter som hålls på godkända 

anläggningar för avelsmaterial (utom 

kläckerier) efter det datum då smittan 

tidigast beräknas ha drabbat anläggningen. 

Tillstånd kan endast ges efter att restrik-

tionerna i zonen har hävts och under förut-

sättning att besättningen och djuret är 

provtagna för den aktuella sjukdomen. 

 

En anläggning i eller utanför Sverige. 

Färskt kött och obehandlad mjölk från 

hållna djur av berörda djurarter, i syfte att 

genomgå riskreducerande behandling en-

ligt bilaga VII i kommissionens delegerade 

förordning (EU) nr 2020/687. 

 

En bearbetningsanläggning i eller utanför Sverige. 

 

Färskt fjäderfäkött. 

 
En destination i eller utanför Sverige. 

Ägg avsedda som livsmedel. Följande destinationer i Sverige:  

a) en förpackningscentral, eller 

b) en anläggning för framställning av äggproduk-

ter enligt avsnitt X kapitel II i bilaga III till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 853/2004 . 

 

Naturgödsel, inklusive strö och använda 

ströbäddar. 

a) Utan bearbetning, till en deponi som har god-

känts för detta ändamål och som ligger i samma 

övervakningszon, eller 

b) efter bearbetning, till en deponi som har god-

känts för detta ändamål och som ligger i Sve-

rige. 

 

Foderråvaror av vegetabiliskt ursprung och 

halm som har producerats i övervaknings-

zonen. 

 

En destination inom övervakningszonen eller, efter be-

handling, en anläggning i eller utanför Sverige. 

Hållna djur av förtecknade arter. En anläggning i eller utanför Sverige som har godkänts 

för bearbetning eller bortskaffande av animaliska bipro-

dukter. 
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Produkter. En anläggning i eller utanför Sverige som har godkänts 

för bearbetning eller bortskaffande av animaliska bipro-

dukter. 

 

 

Transporter till en övervakningszon 

Vad som ska transporteras Ursprung Destination 

Hållna djur av berörda djurarter. En anläggning utanför 

övervakningszonen. 

 

Ett slakteri i övervak-

ningszonen. 

Kläckägg. En anläggning i Sverige. Ett kläckeri i övervak-

ningszonen. 

 

Kläckägg. En anläggning i Sverige. En anläggning för inom-

huskläckning i övervak-

ningszonen. 

 

 


