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Smittbekämpningsenheten

Du vill ta in fjäderfä som är avsedda för utsättning för
att vidmakthålla viltstammen
Denna information gäller införsel från ett annat EU land av fasaner, gräsänder
eller rapphöns äldre än 72 timmar, dvs fjäderfän som föds upp i fångenskap och
sedan släpps ut i naturen för att jagas som frilevande vilt. Observera att det ställs
höga krav både på anläggningen och på fjäderfäna som ska föras in.
Du som för in djuren behöver ha följande dokumentation med dig vid införsel:
1. Bekräftelse från Jordbruksverket om registrering för införsel
2. Hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär i Sverige
1. Registrering
För att du ska kunna föra in fjäderfä avsedda för utsättning för att vidmakthålla
viltstammen måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. För att
registrera dig gör du en anmälan till oss minst 7 arbetsdagar före första
beräknade införseltillfälle, Länk till e-tjänsten för anmälan finns på
Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se
Registreringen gäller under två år från den dag du blir registrerad och kan
användas vid flera införseltillfällen för samma kategori av fjäderfä.
Registreringen kostar 500 kronor. Närmare uppgifter om betalning framgår i etjänsten.
2. Hälsointyg
Fjäderfän ska vid införsel åtföljas av ett hälsointyg. Hälsointyget finns i en
gemensam EU-databas för handel – TRACES (Trade Control and Expert
System) och fylls i av en officiell veterinär i avsändarlandet den dagen då djuren
lastas. På det sättet registreras och kontrolleras din införsel. Hälsointyget som
skrivs ut av veterinären ska vara utfärdat på svenska och på ett i avsändarlandet
officiellt språk och bestå av ett enda ark. Intyget gäller i fem dagar och ska i
original åtfölja sändningen till destinationsorten. Hur hälsointyget för handel
inom EU för din sändning av djur ser ut kan du se i bilaga IV rådets direktiv
2009/158 EG – mall 6.
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Med hälsointyget bekräftar veterinären att fjäderfä som ska föras in och
som är äldre än 72 timmar:
1. kommer från en anläggning där de har vistats sedan kläckning eller under
minst 21 dygn och där inga kontakter har skett med nyinsatta fjäderfän under
de senaste 14 dagarna,
2. kommer från en anläggning som inte har några restriktioner på grund av
någon för fjäderfä smittsam sjukdom,
3. kommer från ett område som inte har några restriktioner på grund av något
utbrott av en för fjäderfä smittsam sjukdom,
4. har genomgått en hälsoundersökning av en officiell veterinär inom 24 timmar
före transport, och att flocken som fjäderfäna kommer från vid samma
tillfälle inte har visat några tecken på sjukdom,
5. kommer från en anläggning som följer riktlinjer för god praxis i fråga om
biosäkerhet som anges i bilagan till denna text. En officiell veterinär ska
inspektera anläggningen och bekräfta att riktlinjerna följs,
6. ska under de senaste två månaderna före avsändandet:
a) ha omfattats av officiellt övervaknings-program för fågelinfluensa (aviär
influensa), eller
b) ha genomgått en serologisk undersökning med negativt resultat avseende
aviär influensavirus av subtyperna H5 och H7. Proverna som ligger till
grund för undersökningen ska slumpmässigt ha tagits från sändningens
ursprungsflock. Undersökningen ska omfatta 50 blodprover från ankor
och gäss eller 20 blodprover från övriga fjäderfän.
De fjäderfäna som är äldre än 72 timmar men yngre än en månad ska ha
genomgått en undersökning avseende aviär influensavirus inom sju dagar före
avsändandet. Undersökningen ska ha skett genom virusisolering eller PCR på 20
svabbprover från kloak och 20 svabbprover från luftrör eller svalg.
Karantän
Djuren som kommer från godkända anläggningar som följer god praxis i
frågan
om biosäkerhet ska inte sättas in i karantän.
Övriga upplysningar
Ansvaret för skaffande av relevant information och dokumentation ligger hos
båda parterna i handel.
Det är varje djurägarens ansvar eller parter i handel att väl känna till vilka krav
och provtagningar som gäller vid handel med djuren.
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Denna information gäller även utförsel till Andorra, Färöarna, Norge och
Schweiz.

Bilaga
Riktlinjer för god praxis i fråga om biosäkerhet på anläggningar som håller
fjäderfä för vidmakthållande av viltstammen som ska föras ut ur landet
1. Om flera fågelarter hålls på anläggningen ska skobyte och handtvätt ske vid skötsel
av de olika arterna.
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2. Hållande av tamgäss, ankor och änder på anläggningar där det hålls höns, kalkoner,
pärlhöns, vaktlar, duvor, fasoner, rapphöns eller strutsfåglar är endast tillåten om
arterna är fysiskt separerade. Detta innebär att de ska hållas i separata hus och
utomhushägn för att undvika direkt kontakt.
3. Djurutrymmen och inredning ska vara lätta att rengöra och desinfektera.
4. Redskap och utrustning som används under hanteringen av fjäderfän ska hållas rena.
Omedelbart efter en tömning av ett hägn och före insättning av nya fåglar, ska redskap,
utrustning och vattenbad, rengöras och desinfekteras.
5. Ett rengöringsschema för djurutrymmen och inredning ska finnas och följas i
enlighet med anvisningar från en veterinär.
6. Änder ska ha tillgång till badbassäng eller andra artificiella badmöjligheter som om
det är möjligt ska täckas med ett tätt skydd. Vatten ska bytas regelbundet. Yt- eller
regnvatten får inte användas som badvatten. Änder får endast vistas i sjöar, dammar
eller liknande naturliga vattenansamlingar på anläggningen om direkt eller indirekt
kontakt med vilda fåglar kan förhindras.
7. Ett införande av fjäderfä eller kläckägg från en annan anläggning eller införande av
vilda fåglar till anläggningen ska ske under juni – september. Ett sådant införande får
dock inte ske inom två månader före tidpunkten för utförsel ur landet. Införande av
viltlevande andfåglar till anläggningen är dock förbjuden enligt Statens jordbruksverks
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:71) om förebyggande åtgärder mot
överföring av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä eller andra
fåglar som hålls i fångenskap.
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