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Smittbekämpningsenheten 

Matilda Nilsson 

Till den det berör 

 
   

   

Sverige 

 

Upphävande av beslut om restriktionszon med 

anledning av utbrott av newcastlesjuka 

Jordbruksverkets beslut 

Jordbruksverket upphäver beslutet från den 29 april 2022 om ändring av beslut om 

upprättande av restriktionszon med anledning av utbrott av newcastlesjuka.  

Detta innebär att restriktionszonen runt den drabbade anläggningen med 

registreringsnummer SE 315098 och adress Nöbbelövsvägen 187-33, 291 91 

Kristianstad, upphävs och att de åtgärder och begränsningar som gällt inom zonen 

inte längre ska tillämpas. 

Beskrivning av ärendet 

Fjäderfän på anläggningen med registreringsnummer SE 315098 och adress 

Nöbbelövsvägen 187-33, 291 91 Kristianstad, har konstaterats vara smittade med 

newcastlesjuka och Jordbruksverket har därför upprättat en restriktionszon som 

omfattar en skyddszon med en radie av tre kilometer samt en övervakningszon med 

en radie av tio kilometer räknat från denna anläggning. 

Jordbruksverket har den 29 april 2022 beslutat att skyddszonen från den 30 april 

2022 skulle övergå till att vara en övervakningszon. 

På den drabbade anläggningen har vidtagits åtgärder för sjukdomsbekämpning i 

syfte att eliminera smittämnet. Mottagliga djur på anläggningen har avlivats och 

den inledande rengöringen och desinfektionen slutfördes den 9 april 2022. Slutlig 

rengöring och desinfektion pågår i enlighet med en särskilt framtagen 

saneringsplan. 

Officiell veterinär har besökt ett urval av anläggningar inom övervakningszonen 

som håller fjäderfä och fåglar i fångenskap 
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Motivering 

Enligt artikel 21.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/6871 ska 

Jordbruksverket2 vid ett utbrott av newcastlesjuka3 på en anläggning omedelbart 

upprätta en restriktionszon runt den drabbade anläggningen som omfattar a) en 

skyddszon med minsta radie från utbrottet om 3 km, och b) en övervakningszon 

med minsta radie från utbrottet om 10 km.  

I nämnda förordning anges hur en smittrening av en drabbad anläggning ska 

utföras efter ett utbrott av newcastlesjuka. Det anges också vilka krav som ska vara 

uppfyllda innan de åtgärder för sjukdomsbekämpning som är tillämpliga i 

övervakningszonen kan upphävas. Av artikel 55 framgår bl.a. att åtgärderna i en 

övervakningszon ska gälla minst 30 dagar efter det att den preliminära rengöringen 

och desinfektionen på den drabbade anläggningen har slutförts, och till dess att ett 

urval av anläggningar inom övervakningsområdet som håller fjäderfä och fåglar i 

fångenskap har besökts av en officiell veterinär. Vid dessa besök ska veterinären ha 

utfört dokumentkontroller och undersökningar av fjäderfän och fåglar i fångenskap 

i syfte att säkerställa att sjukdomen är under kontroll. 

Den preliminära rengöringen och desinfektionen har slutförts på den drabbade an-

läggningen. Slutlig rengöring och desinfektion pågår. En officiell veterinär har 

gjort besök på aktuella anläggningar i övervakningszonen och kunnat säkerställa att 

sjukdomen är under kontroll. Mot bakgrund av beskrivna förhållanden anser Jord-

bruksverket att det inte längre finns skäl att tillämpa särskilda begränsningar och 

åtgärder för sjukdomsbekämpning i området runt den drabbade anläggningen. 

Beslutet om upprättandet av restriktionszonen ska därför upphävas. 

Övriga upplysningar 

Epizootilagen (1999:657) kompletterar sådana bestämmelser i EU-förordningar 

som faller inom lagens tillämpningsområde.4 Enligt 22 § epizootilagen gäller detta 

beslut omedelbart.  

 

 

                                                     
1 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 av den 17 december 2019 om kom-

plettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser 

om förebyggande och bekämpning av förtecknade sjukdomar. 

2 Jfr 14 § epizootiförordningen (1999:659). 

3 Aktuell sjukdom är en förtecknad sjukdom i kategori A enligt artikel 9 i 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”). 

4 Enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:48) om förebyggande och bekämpning 

av vissa djursjukdomar omfattas aktuell sjukdom av epizootilagen. 
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I detta ärende har enhetschefen Lotta Hofverberg beslutat. Matilda Nilsson har 

varit föredragande.  

 

Lotta Hofverberg  Matilda Nilsson 

 

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

Kopia till 

Ansvarig veterinär Johanna Nyström, Distriktsveterinärerna Kristianstad 

Länsstyrelsen Skåne 

Statens veterinärmedicinska anstalt, Enheten för sjukdomskontroll och 

smittskydd  

Livsmedelsverket 

Den drabbade anläggningen 

De berörda anläggningarna inom restriktionszonerna 

LRF 

Svensk fågel 

Svenska ägg 

 

 

 

 


