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Stockholm	  den	  15	  mars	  2012	  
	  
INFORMATION	  OM	  FRIVILLIG	  SALMONELLAKONTROLL	  -	  Matfågel	  	  
	  
Vår	  ansökan	  om	  att	  ta	  över	  den	  frivilliga	  och	  förebyggande	  salmonellakontrollen	  för	  	  
matfågel	  godkändes	  av	  Jordbruksverket	  från	  och	  med	  2008	  och	  därefter	  efter	  ansökan	  
årligen.	  	  
	  
Beslutet	  innebär	  att	  Svensk	  Fågel	  fungerar	  som	  huvudman	  med	  ansvar	  för	  att	  
genomföra	  kontrollen	  enligt	  jordbruksverkets	  föreskrifter,	  K	  103	  och	  de	  Plan	  och	  
Riktlinjer	  som	  är	  framtagna	  i	  nämnden	  och	  beslutade	  av	  jordbruksverket.	  
	  
Obligatorisk	  salmonellakontroll	  innebär	  krav	  på	  salmonellaprov.	  För	  matfågel	  avser	  
det	  provet	  14	  dagar	  före	  slakt	  samt	  det	  prov/besättning/år	  som	  ska	  tas	  ut	  av	  veterinär.	  
Den	  obligatoriska	  kontrollen	  är	  ett	  lagkrav	  (SJVFS	  2007:19,	  K	  104).	  
	  
Frivillig,	  förebyggande	  salmonellakontroll	  är	  dels	  de	  krav	  som	  ställs	  på	  byggnader	  och	  
djurutrymmen	  men	  även	  de	  biosäkerhetsrutiner	  (management)	  som	  ska	  tillämpas	  vid	  
ett	  stall	  med	  matfågel.	  	  	  
	  
Ett	  antal	  fältverksamma	  veterinärer	  har	  i	  uppdrag	  att	  genomföra	  det	  årliga	  besök	  
inklusive	  officiell	  provtagning	  som	  krävs	  enligt	  programmet.	  	  
	  
Veterinär	  för	  avelsanläggningar	  utses	  i	  samråd	  med	  Jordbruksverket	  som	  liksom	  	  
tidigare	  förordnar	  officiell	  veterinär	  för	  avel	  och	  kläckeri.	  	  
	  
Ansökningsblankett	  och	  Plan	  och	  riktlinjer	  för	  2012	  finns	  att	  hämta	  	  
på	  hemsidan	  	  
	  
Salmonellakontrollveterinärer	  (besättningsveterinärer);	  	  
Besiktningsprotokoll	  –	  inbesiktning	  (vid	  anslutning)	  
Besiktningsprotokoll	  –	  årlig	  besiktning	  	  
Besiktningsprotokoll	  spannmålsanläggning	  (vid	  anslutning)	  	  
Beställs	  via	  mail:	  pia.gustafsson@svenskfagel.se	  eller	  via	  kansliet	  	  
	  
Bakgrund	  	  
Sedan	  den	  1	  januari	  2008	  finns	  den	  föreskrift	  (2007:78,	  K	  103)	  i	  kraft	  som	  ger	  	  
möjlighet	  för	  näringens	  organisationer	  att	  driva	  frivillig	  och	  förebyggande	  	  
salmonellakontroll	  avseende	  salmonella	  hos	  fjäderfä.	  Svensk	  Fågel	  har	  ansökt	  om	  	  
och	  fått	  beviljat	  att	  driva	  programmet	  för	  sina	  medlemmar.	  	  


