Stockholm den 10 april 2013

Till: Jordbruksverket
Djuravdelningen
551 82 Jönköping

Remissvar rörande In- och utförsel av fjäderfä och kläckägg, dnr 6.2.16-3015/13
Inledning
Svensk Fågels medlemmar svarar för cirka 99 procent av
slaktkycklingproduktionen och för 97 procent av kalkonproduktionen i Sverige.
Branschorganisationen företräder hela produktionskedjan, dvs. avelsidkare, kläckeri, uppfödare
och slakterier samt fodertillverkare.
Synpunkter på ändringen i J 22 (införsel av fjäderfä och kläckägg)
Branschens medlemmar följer Föreningens för smittskyddskontrolls (SSK) rekommendationer
som innebär införsel av i första hand mor-och farföräldradjur vilket innebär införsel av färre
djur/tillfälle och enbart i form av kläckägg/daggamla kycklingar för att på så sätt minimera
risken för smitta vid varje enskilt införseltillfälle.
Äldre fjäderfä till slakt kan innebära en samtidig introduktion av smittämnen som normalt inte
cirkulerar bland kommersiellt fjäderfä i Sverige, t.ex., ILT, IBD, IB etc eller levande ND
vaccinvirus.
Föreskrifterna om införsel av fjäderfä tolkas idag som att det föreligger vissa grundläggande
krav inför en eventuell införsel vilket bidragit till det nuvarande goda smittläget inom svensk
fjäderfäproduktion. Kravet på karantän och frihet från de sjukdomar som finns listade i bilaga 4
är en tydlig signal om att varje införsel kan innebära en risk för introduktion av smittämnen som
vi i Sverige är fria från. Tiden i karantän innebär att de djur som förs in konstateras smittfria
innan de går vidare ut i svensk produktion eller till slakt. Målet med ändringen är att minska den
administrativa bördan – men finns det ngn bland medlemsföretagen som sett att just detta skulle
vara betungande? Det finns annat inom Jordbruksverkets regelverk som är betydligt mer
betungande och som är av största vikt att se över.
Att kravet på ansökan om undantag från karantän stryks innebär att myndigheten frånsäger sig
möjligheten att informera om eventuella risker vid införsel och en signal om att handel med
slaktdjur inte innebär någon smittrisk. All handel är förenat med transporter där det för fjäderfä
till slakt oftast rör ett stort antal djur – med potential för stor spridning av diverse fjäderfävirus i
samband med transporten. Syftet med karantänskravet och inrättandet av en Förening för
smittskyddskontroll är att vidmakthålla en säker handel med levande djur som säkerställer
Sveriges goda smittläge.
Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon. Vi representerar hela kedjan, från
avelsföretag, kläckerier och fodertillverkare till bönder och slakterier. Medlemsföretagen är: Lantmännen Kronfågel,
Guldfågeln, Lagerbergs Kyckling, Knäreds Kyckling, Bjärefågel och Ingelsta Kalkon. Alla arbetar mot samma mål –
att ta fram världens bästa kyckling och kalkon.
Svensk Fågel
105 33 Stockholm, tel: 08-787 55 20
www.svenskfagel.se

Hur stort antal importörer rör det sig om årligen som med stöd av ändringen slipper söka om
undantag från krav på karantän? Och vilka negativa ekonomiska konsekvenser kan det innebära
med ett försämrat smittskydd i landet? Utökad smittrisk och därmed försämrat djurskydd med
ökat behov av antibiotikabehandling innebär sannolikt en större ekonomisk skada än vad det
föreslagna regelverket skulle innebära i minskad administration/börda.
Förkortad handläggningstid innebär att näringens Förening för smittskyddskontroll inte hinner
informeras eller agera för att vid behov informera importören om eventuella
försiktighetsåtgärder som kan/bör vidtas i samband med införseln. Föreningen bildades vid EUinträdet för att stödja myndigheternas krav för riskbaserad handel med fjäderfä och kläckägg.
För att medge tid för information till SSK bör handläggningstiden vid ansökan av ett nytt företag
inte vara kortare än 30 dagar. När det gäller förlängning av ett befintligt tillstånd kan 7 dagar
vara rimligt.
Övriga synpunkter (som inte ingår i förslagen om ändring) J 22
5 § Vid införsel av fjäderfän och kläckägg, med undantag för fjäderfä för slakt, får inga fjäderfän
eller kläckägg lämna den mottagande besättningen inom 30 dagar från införseltillfället. Efter
tillstånd från officiell veterinär, kan undantag medges för slakt.
Vid införsel av kläckägg (till ett kläckeri) - räknas 30 dagar från det att äggen kom eller från det
datum de kläcktes?
I J 22 hänvisas det till salmonellametod ISO 6579:1993 – den är reviderad och heter numera ISO
6579:2002
Konsekvensbeskrivning J22:
Under B företag
Bör väl även inkludera viltfågel. Vilka är annars de 11 företagen för avel?
Där står om en införsel av fjäderfä till slakt under 2011. Information om införseln har inte
inkommit till SSK.
Övriga synpunkter (som inte ingår i förslagen om ändring) J 139
Lådor burar och transportfordon: ”Fordonen samt behållare, lådor och burar som inte är av
engångskaraktär, ska före lastning och lossning rengöras och desinfekteras”.
Hur ska man rengöra och desinfektera före lossning med djur kvar i lådan/bilen? Det borde stå
att de före användning ska vara rengjorda och desinfekterade.

Med vänliga hälsningar

Maria Donis, VD
Branschorganisationen Svensk Fågel
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