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BESLUT

Dnr 6.3.17- 02615/2021

2021-03-17

Kungörelsedelgivning

Till den det berör

Upphävande av övervakningsområde enligt epizootilagen
Jordbruksverkets beslut
Jordbruksverket upphäver från och med den 20 mars 2021 skyddsområdet runt anläggningen
med produktionsplatsnummer SE 203399 på adress Östra Herrestads Gård, 272 96 Gärsnäs
som upprättades genom Jordbruksverkets beslut den 16 februari 2021 om att upprätta ett
skydds- och övervakningsområden enligt epizootilagen. Skyddsområdet är sedan tidigare
upphävt, se beslut med samma diarienummer från den 10 mars 2021. Detta innebär att
samtliga restriktionsområden kopplade till den angivna anläggningen nu är upphävda och att
det inte föreligger några restriktioner runt den smittförklarade anläggningen.
Beskrivning av ärendet
Anläggningen med produktionsplatsnummer SE 203399 på adress Östra Herrestads Gård,
272 96 Gärsnäs har smittförklarats med anledning av att aviär influensa har drabbat djur i
besättningen. Vi beslutade den 16 februari 2021 att upprätta att skyddsområde med en radie
av tre kilometer och ett övervakningsområde med en radie av tio kilometer räknat från den
smittförklarade anläggningen.
Vi har den 10 mars 2021 beslutat att skyddsområdet skulle upphävas och istället ingå i
övervakningsområdet.
Motivering
Av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska sjukdomar
framgår att aviär influensa omfattas av epizootilagen (1999:657).
Jordbruksverket har med stöd av 5 § epizootilagen upprättat ett skyddsområde med en
radie av tre kilometer och ett övervakningsområde med en radie av tio kilometer räknat
från den smittförklarade anläggningen. Av 7 § epizootilagen framgår att beslut enligt 5 §
epizootilagen ska upphävas så snart det blivit klarlagt att det inte längre finns
förutsättningar för beslutet.
I 6 kap. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och
bekämpning av epizootiska sjukdomar anges bl.a. hur en smittrening av en
djuranläggning ska utföras. I Rådets direktiv 2005/94 EG av den 20 december 2005 om
införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa1 finns närmare
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anvisningar om smittrening efter ett utbrott av aviär influensa. Av direktivet framgår
bl.a. att åtgärderna i ett övervakningsområde ska gälla i minst 30 dagar efter det att den
inledande rengöringen och desinfektionen på den smittade anläggningen har slutförts
Alla mottagliga djur på den smittförklarade anläggningen har avlivats och den inledande
rengöringen och desinfektionen av anläggningen har slutförts den 17 februari 2021.
Slutlig rengöring och desinfektion pågår i enlighet med beslutad saneringsplan. Med
hänsyn till den tid som förflutit från den inledande rengöringen och desinfektionen finns
det nu skäl att upphäva övervakningsområdet.
Hur du överklagar
Du kan överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska vara
skriftligt. När du överklagar ska du skriva


vilket beslut du överklagar



hur du vill att beslutet ska ändras



varför du tycker att det ska ändras.

Du ska adressera ditt överklagande till förvaltningsrätten men den ska skickas eller
lämnas till:
Jordbruksverket
551 82 Jönköping
Du kan också skicka överklagandet till jordbruksverket@jordbruksverket.se.
Den det berör anses delgiven beslutet den 31 mars 2021 Ditt överklagande måste ha kommit
in till Jordbruksverket senast den 21 april 2021.
Övriga upplysningar
Detta beslut gäller omedelbart enligt 22 § epizootilagen.
I detta ärende har gruppchefen Lotta Hofverberg beslutat. Madeleine Gertzell har varit
föredragande
Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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Jordbruksverket skickar kopia för kännedom till
Distriktsveterinärerna i Sjöbo
Länsstyrelsen Skåne
Statens veterinärmedicinska anstalt, Enheten för sjukdomskontroll och smittskydd
Livsmedelsverket
Smittbekämpningsenheten, bekämpning ersättning, Jordbruksverket
LRF
Svensk fågel
Svenska ägg
77684 STIBY
94251 ÖSTRA HERRESTAD
55539 TJUSTORP
59058 Ö VEMMERSLÖV
75207 Ö VEMMERLÖV
60029 NORRESTAD LUNAGÅRD
60446 ÖRUMS GÅRD
61242 ÖSTRA HERRESTAD
94251 ÖSTRA HERRESTAD
65766 VALLBY
74825 KARLABY
74844 TÅGARP
74847 TÅGARP
74899 SMEDSTORP
74901 SALARP
74920 HANNAS
74924 N KVERRESTAD
75183 GNALÖV
94013 BORRBY
94240 BORRBY
94288 VRANARP
203398 GLIMMINGE
203400 INGELSTA
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227987 INGELSTAD
203401 GISLÖV
208881 TOMMARP
226173 SÖDRA SPJUTSTORP
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