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Bilaga 2 – Åtgärder och begränsningar i restriktionszonen
Inledning
Inom den upprättade restriktionszonen (som består av en skyddszon och en övervakningszon) ska vidtas de åtgärder samt gälla de begränsningar som anges i den
här bilagan.
I avsnitt A anges åtgärder och förbud kopplade till anläggningar, andra inrättningar
och berörda platser. I avsnitt B anges förbud mot viss verksamhet, inklusive transporter, inom, till eller från restriktionszonen. Vidare anges att Jordbruksverket
genom undantag från förbudet mot transporter efter en riskbedömning kan ge tillstånd för sådana transporter som anges i avsnitt C, hur man ansöker om tillstånd för
transporter samt vilka krav som gäller för transporter som utförs inom, till, från
eller genom restriktionszonen.
Ord och uttryck i denna bilaga betyder samma sak som i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/4291 samt till denna förordning antagna genomförandeförordningar och delegerade förordningar.
Med begreppet ”ansvarig veterinär” avses i den här bilagan en veterinär som Jordbruksverket har utsett som ansvarig att utföra av vissa uppgifter i samband med en
misstanke om eller ett utbrott av den aktuella sjukdomen.

Avsnitt A
Åtgärder som ska vidtas på anläggningar som håller fjäderfä
eller fåglar i fångenskap
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 den
aktuella sjukdomen.
3. En aktör som ansvarar för en anläggning som ligger i skyddszonen och som
håller fjäderfä ska rapportera in produktionsdata i enlighet med Jordbruksverkets instruktioner.

1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/4291 av den 9 mars 2016 om överförbara
djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa
(”djurhälsolag”).
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4. En aktör som ansvarar för en anläggning som håller fjäderfä eller fåglar i
fångenskap ska se till att det på anläggningen finns skyddskläder samt utrustning för rengöring och desinficering av personer och transportmedel i enlighet
med Jordbruksverkets instruktioner.
Aktören ska se till att alla transportmedel rengörs och desinficeras i enlighet
med Jordbruksverkets instruktioner innan de lämnar anläggningen. Aktören ska
även se till att alla besökare på anläggningen vidtar följande biosäkerhetsåtgärder:
Skyddskläder ska användas. Byte till och från skyddskläder ska ske
på anvisad plats.
Relevant rengöring och desinfektion av händer och andra exponerade delar av kroppen ska utföras enligt anvisningar från den ansvariga veterinären eller Jordbruksverket.
Transportmedel ska rengöras och desinficeras enligt anvisningar
från den ansvariga veterinären eller Jordbruksverket.
Använda skyddskläder ska tas omhand i enlighet med instruktioner
från den ansvariga veterinären eller Jordbruksverket.
5. Den som besöker en anläggning som håller fjäderfä eller fåglar i fångenskap
ska använda skyddskläder och utrustning för rengöring och desinficering i
enlighet med Jordbruksverkets instruktioner. Jordbruksverkets instruktioner
förmedlas av aktören.
6. En aktör som ansvarar för en anläggning som håller fjäderfä eller fåglar i
fångenskap ska se till att djuren på anläggningen hålls åtskilda från vilda djur,
djur av icke-förtecknade arter samt från fjäderfä eller fåglar i fångenskap som
hålls på andra anläggningar.
7. En aktör som ansvarar för en anläggning som håller fjäderfä eller fåglar i
fångenskap ska om det är aktuellt använda lämpliga metoder för bekämpning
av insekter, gnagare och andra sjukdomsvektorer på och runt anläggningen.
Med sjukdomsvektorer avses ryggradslösa djur och andra ryggradsdjur än
människa som överför smittsamma organismer från en värd till en annan.
8. En aktör som ansvarar för en anläggning som håller fjäderfä eller fåglar i
fångenskap ska föra journaler över alla besökare på anläggningen. Journalerna
ska hållas uppdaterade och Jordbruksverket ska på begäran ges tillgång till
dem.
Kravet på journalföring gäller inte på anläggningar som håller djur av någon av
följande djurkategorier, under förutsättning att besökare inte har tillträde till de
utrymmen där djuren hålls:
Djur som hålls på en avgränsad anläggning.
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Djur som hålls för vetenskapliga ändamål eller i syfte att bevara
skyddade eller utrotningshotade arter.
Djur som officiellt registrerats i förväg som sällsynta raser.
Djur som har ett vederbörligen motiverat högt avelsvärde, kulturellt
värde eller utbildningsvärde.
9. En aktör som ansvarar för en anläggning som håller fjäderfä eller fåglar i
fångenskap ska se till att hela kroppar eller delar av döda eller avlivade hållna
fjäderfä och fåglar i fångenskap 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 (förordning om animaliska biprodukter).
10. En aktör som ansvarar för en anläggning som håller fjäderfä eller fåglar i
fångenskap ska omedelbart kontakta Jordbruksverket om det uppstår en ökning
av sjuklighet eller dödlighet hos djuren eller betydande produktionsminskningar. Detta gäller inte om det är uppenbart att den ökade sjukligheten eller
dödligheten hos djuren beror på olycksfall eller annan fysisk skada.
11. Den som håller fåglar som sällskapsdjur ska omedelbart kontakta Jordbruksverket om det uppstår en ökning av sjuklighet eller dödlighet hos djuren. Detta
gäller inte om det är uppenbart att den ökade sjukligheten eller dödligheten hos
djuren beror på olycksfall eller annan fysisk skada.

Biosäkerhetsåtgärder på andra inrättningar och andra berörda
platser än anläggningar
1. Den som ansvarar för livsmedels- och foderföretag, gränskontrollstationer,
anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser i restriktionszonen, inklusive transportmedel, där det finns fjäderfä eller fåglar i
fångenskap ska vidta följande åtgärder:
Se till att det på stället finns skyddskläder samt utrustning för rengöring och desinficering av personer och transportmedel. Desinfektionsmedlet ska vara verksamt mot det aktuella smittämnet.
Se till att alla transportmedel rengörs och desinficeras innan de lämnar inrättningen eller den berörda platsen.
Se till att alla besökare vidtar följande biosäkerhetsåtgärder i samband med besöket:
Skyddskläder ska användas. Byte till och från
skyddskläder ska ske på anvisad plats.
Relevant rengöring och desinfektion av händer och
andra exponerade delar av kroppen ska utföras enligt
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anvisningar från den ansvariga veterinären eller Jordbruksverket.
Transportmedel ska rengöras och desinficeras enligt
anvisningar från den ansvariga veterinären eller Jordbruksverket.
Använda skyddskläder ska tas omhand i enlighet med
instruktioner från den ansvariga veterinären eller
Jordbruksverket.
2. Åtgärderna enligt punkt 1 ska även vidtas om det på företaget, gränskontrollstationen, anläggningen för animaliska biprodukter, den berörda platsen eller
transportmedlet finns hela eller delar av djurkroppar, produkter eller annat
material med ursprung från fjäderfä eller fåglar i fångenskap. Detta gäller dock
inte vid hantering av följande artiklar:
S.k. säkra varor, i enlighet med bilaga VII till kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687, 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.
Konsumentförpackade varor.

Förebyggande slakt eller annan förebyggande avlivning på
anläggningar som håller fjäderfä eller fåglar i fångenskap
1. Om Jordbruksverket har beslutat om förebyggande slakt eller annan förebyggande avlivning på en anläggning som håller fjäderfä eller fåglar i
fångenskap ska den aktör som ansvarar för anläggningen beakta följande:
Djuren får slaktas eller avlivas även om de inte har värderats enligt
9 § epizootiförordningen (1999:657) under förutsättning att Jordbruksverket har gett tillstånd till detta. En värdering av djuren ska i
så fall ske efter slakten eller avlivningen.
Aktören ska se till så att djuren inte avlivas förrän Jordbruksverket
har beslutat att så ska ske.

Provtagning i restriktionszonen
1. Provtagning på anläggningar som håller fjäderfä eller fåglar i fångenskap för
andra ändamål än att bekräfta eller utesluta förekomsten av den aktuella sjukdomen får endast ske efter Jordbruksverkets godkännande.
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Avsnitt B
Förbud mot viss verksamhet, inklusive transporter, med fjäderfä, fåglar i fångenskap och andra material inom, till och från
restriktionszonen
1. Verksamhet, inklusive transporter, enligt tabellen i bilaga VI till kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 är förbjuden. Detta avser verksamhet och transporter med fjäderfä, fåglar i fångenskap eller produkter av
sådana djur samt andra material som kan vara kontaminerade med det aktuella
smittämnet inom, till och från restriktionszonen.
2. Förbudet enligt punkt 1 gäller inte för följande produkter under förutsättning
att dessa produkter under produktion, lagring och transport inte har sammanblandats med sådana produkter som inte får flyttas från restriktionszonen enligt
punkt 1:
Produkter av animaliskt ursprung som anses vara s.k. säkra varor, i
enlighet med bilaga VII till kommissionens delegerade förordning
(EU) 2020/687, när det gäller den aktuella sjukdomen.
Produkter av animaliskt ursprung som har genomgått relevant behandling i enlighet med bilaga VII till kommissionens delegerade
förordning (EU) 2020/687.
Produkter eller andra material som kan sprida den aktuella sjukdomen och som har framställts före den övervakningsperiod som
fastställs i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU)
2020/687 för den aktuella sjukdomen, räknat bakåt från den dag då
misstanken anmäldes.
Produkter som har framställts i skyddszonen och som härrör från
fjäderfä eller fåglar i fångenskap och som har hållits utanför
skyddszonen, hållits och slaktats utanför skyddszonen, eller hållits
utanför skyddszonen och slaktats i skyddszonen.
Framställda produkter.

Tillstånd för transporter av hållna fjäderfä och fåglar i
fångenskap samt produkter av sådana djur inom, till och från
restriktionszonen
1. Genom undantag från förbudet mot transporter enligt ovan kan Jordbruksverket
efter en riskbedömning ge tillstånd för vissa transporter av fjäderfä och fåglar i
fångenskap samt produkter av dem inom, till och från restriktionszonen. Vilka
transporter som det kan ges tillstånd till anges i avsnitt C nedan.
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2. En ansökan om tillstånd för transport enligt punkt 1 ska skickas till Jordbruksverket och innehålla följande uppgifter:
Aktörens namn och kontaktuppgifter.
Namn och kontaktuppgifter till den som ska utföra transporten.
Registreringsnummer på den eller de transportbilar som ska
användas vid transporten. Om släp ska användas ska även
registreringsnumret på släpet anges.
Datum och tidpunkt för transporten.
Orsaken till transporten.
Från och till vilken anläggning djuren flyttas samt den planerade
rutten.
Vilket eller vilka djurslag alternativt vilka produkter som ska transporteras.
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 eventuell märkning.
3. En ansökan om tillstånd för transport ska göras senast tre arbetsdagar före den
planerade transporten. För sådana transporter som måste ske inom tre dagar
från beslutet om restriktionszonerna ska ansökan göras så fort som möjligt.

Transporter av fjäderfä och fåglar i fångenskap samt produkter
av sådana djur som utförs genom restriktionszonen
1. Transporter av fjäderfä och fåglar i fångenskap samt produkter av sådana djur
som genomförs genom restriktionszonen ska ske på följande sätt:
Utan uppehåll eller avlastning i restriktionszonen.
Företrädesvis på huvudleder för motor- och järnvägstrafik.
På avstånd från anläggningar som håller fjäderfä och fåglar i
fångenskap.

Krav på transporter av fjäderfä och fåglar i fångenskap samt
produkter av sådana djur inom, till, från och genom restriktionszonen
1. Den som genomför en transport i enlighet med ett tillstånd från Jordbruksverket eller genom restriktionszonen på det sätt som anges ovan ska se till att de
transportmedel som används uppfyller följande krav:
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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.
De har, om det är aktuellt, varit föremål för åtgärder för bekämpning
av insekter och gnagare före transporten.
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. Rengöringen och
desinfektionen ska utföras i enlighet med Jordbruksverkets anvisningar samt dokumenteras på lämpligt sätt.
2. Den som genomför en transport med ett tillstånd från Jordbruksverket ska föra
journaler som innehåller åtminstone följande uppgifter:
Namn och kontaktuppgifter till den som genomför transporten.
Från respektive till vilken anläggning djuren flyttas samt
transportväg.
Datum och tidpunkt för transporten.
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 eventuell märkning.
3. De journaler som avses i punkt 2 ska förvaras i fordonet under transporten och
därefter sparas minst i tre år.
4. En transport som genomförs med ett tillstånd från Jordbruksverket och som
verket har beslutat ska förseglas, ska åtföljas av ett dokument utfärdat av den
ansvariga veterinären. Veterinären ska i dokumentet ange och intyga följande:
Uppgifter om avsändaren: Anläggningens namn, anläggningsnummer, fastighetsbeteckning och besöksadress samt i vilken kommun
och vilket län anläggningen är belägen. Vidare ska anges aktörens
namn och kontaktuppgifter.
Uppgifter om transporten: Transportbilens registreringsnummer,
samt djurart och antal djur.
Intygande av undertecknad veterinär om att transporten är avsänd
med de uppgifter om avsändaren sam transporten som anges ovan.
Vidare ska intygas att transporten är förseglad. Intygandet sker
genom veterinärens underskrift.

Godkänd 2021-12-27 av Gudrun Wilkens

7(11)

Jordbruksverket

2021-12-27

Diarienummer 6.3.17-22886/2021

8(11)

Intygande veterinärs namn och veterinärnummer samt kontaktuppgifter.2
5. Veterinären ska överlämna dokumentet enligt punkt 4 till den som utför transporten.
6. Den som tar emot en förseglad transport ska i det dokument som medföljer
transporten 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 dokumentet via e-post till Jordbruksverket och länsstyrelsen i det län där den avsändande anläggningen är belägen.

Avsnitt C
Transporter som kan tillåtas inom, till och från restriktionszonen3
Transporter från en anläggning eller plats i en skyddszon
Vad som ska transporteras

Destination

Fjäderfä och fåglar i fångenskap.

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 restriktionszonen.

Fjäderfä: Daggamla kycklingar.

En anläggning i Sverige men, om möjligt, utanför restriktionszonen.

2

Informationen enligt den här punkten 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).
3

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 genomförandeförordning (EU) 2020/687 och de särskilda villkor som föreskrivs för respektive transport i
artiklarna 44–52 i nämnda förordning.
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Fjäderfä: Värpfärdiga hönor.

En anläggning i Sverige och, om möjligt, i restriktionszonen.

Kläckägg.

Följande anläggningar i Sverige:
a) ett kläckeri, eller
b) en anläggning för inomhuskläckning.

Sperma som har samlats från djur av be- En anläggning i eller utanför Sverige.
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 restriktionerna i zonen har hävts och under förutsättning att besättningen och djuret är
provtagna för den aktuella sjukdomen.
Färskt fjäderfäkött.

En destination i Sverige.

Ägg avsedda som livsmedel.

Följande destinationer i Sverige:
a) en förpackningscentral, eller
b) en anläggning för framställning av äggprodukter enligt avsnitt X kapitel II i bilaga III till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 853/2004.

Naturgödsel, inklusive strö och använda En bestämd deponi i Sverige.
ströbäddar efter bearbetning i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1069/2009.
Foderråvaror av vegetabiliskt ursprung och En destination inom skyddszonen, eller efter behandhalm som har producerats i skyddszonen.
ling, en anläggning i eller utanför Sverige.
Fjäderfä och fåglar i fångenskap.

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 biprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1069/2009.

Transporter till en skyddszon
Vad som ska transporteras

Ursprung

Destination

Fjäderfä och fåglar i fångenskap.

En anläggning utanför
skyddszonen.
En anläggning i Sverige.

Ett slakteri i skyddszonen.

Kläckägg.
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Transporter från en anläggning eller plats i en övervakningszon
Vad som ska transporteras

Destination

Fjäderfä och fåglar i fångenskap.

Ett slakteri som ligger
a) så nära ursprungsanläggningen som möjligt i
restriktionszonen, eller
b) utanför restriktionszonen, så nära restriktionszonen som möjligt, när det inte är möjligt att
slakta djuren i restriktionszonen.

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- En anläggning i eller utanför Sverige.
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 restriktionerna i zonen har hävts och under förutsättning att besättningen och djuret är
provtagna för den aktuella sjukdomen.
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 äggprodukter 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 godkänts för detta ändamål och som ligger i samma
övervakningszon, eller
b) efter bearbetning, till en deponi som har godkänts för detta ändamål och som ligger i Sverige.

Foderråvaror av vegetabiliskt ursprung och En destination inom övervakningszonen eller, efter behalm som har producerats i övervaknings- handling, en anläggning i eller utanför Sverige.
zonen.
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Fjäderfä och fåglar i fångenskap.

En anläggning i eller utanför Sverige som har godkänts
för bearbetning eller bortskaffande av animaliska biprodukter.

Produkter.

En anläggning i eller utanför Sverige som har godkänts
för bearbetning eller bortskaffande av animaliska biprodukter.

Transporter till en övervakningszon
Vad som ska transporteras

Ursprung

Destination

Fjäderfä och fåglar i fångenskap.

En anläggning utanför
övervakningszonen.

Ett slakteri i övervakningszonen.

Kläckägg.

En anläggning i Sverige.

Ett kläckeri i övervakningszonen.

Kläckägg.

En anläggning i Sverige.

En anläggning för inomhuskläckning i övervakningszonen.
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