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Beslut 
 

Datum 
2022-03-15 

Diarienummer 
5.2.18-04963/2022 

 

Djuravdelningen 

Madeleine Gertzell 

  

Svensk Fågel Service AB 

105 33 Stockholm 

 

Beslut om godkännande av plan och riktlinjer för 

organiserad hälsokontroll avseende campylobcter 

hos kyckling 

Jordbruksverkets beslut 

Jordbruksverket godkänner Svensk Fågel Service AB (Svensk Fågel) 

reviderade plan och riktlinjer daterade den 7 mars 2022, inklusive 

bilagor, för programmet organiserad hälsokontroll avseende 

campylobacter hos kyckling, vilka bifogas detta beslut.  

Jordbruksverket kan ändra eller återkalla detta beslut med anledning av 

ändringar i den lagstiftning som reglerar programmets verksamhet samt 

om något av villkoren för beslutet eller gällande lagstiftning på området 

inte följs.  

Detta beslut ersätter Jordbruksverkets beslut från den 13 september 2017 med 

dnr 5.2.18-13768/2017 för programmet organiserad hälsokontroll avseende 

campylobacter hos slaktkyckling. 

Svensk Fågel är även fortsättningsvis huvudman för organiserad hälsokontroll 

avseende campylobacter hos kyckling. 

Beskrivning av ärendet 

Jordbruksverket har genom beslut den 13 september 2017 med dnr 5.2.18-

13768/2017  godkänt plan och riktlinjer för programmet organiserad 

hälsokontroll avseende campylobacter hos slaktkyckling, och i och med detta 

också godkänt er organisation som huvudman för programmet. 

Ni har nu reviderat era plan och riktlinjer och ansökt om att få dessa godkända 

av Jordbruksverket. 

Motivering 

Vi bedömer att era reviderade plan och riktlinjer uppfyller kraven i Statens 

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:17) om frivillig organiserad 

hälsokontroll av husdjur. De ska därför godkännas. 

Lagstiftningen som styr beslutet 
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Av 3 § förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur m.m., framgår 

bl.a. att Jordbruksverket, i syfte att förebygga sjukdomar hos djur, får 

ge organisationer på jordbruksnäringens område eller andra 

sammanslutningar rätt att anordna kontroll av husdjur. Innan kontrollen 

anordnas ska verket godkänna plan och riktlinjer för verksamheten. 

Av 4 kap. 4 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:17) om 

frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur framgår att om huvudmannen 

vill ändra i ett kontrollprograms godkända plan och riktlinjer ska 

huvudmannen ansöka om det till Jordbruksverket. Verket ska pröva om 

ändringen kan godkännas. 
 

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 skicka eller 

lämna det till: 

Jordbruksverket 

551 82 Jönköping 

Du kan också skicka överklagandet till jordbruksverket@jordbruksverket.se 

Ditt överklagande måste ha kommit in till Jordbruksverket inom tre veckor från 

den dag som du tagit del av beslutet. 

 

 

I detta ärende enhetschef Gudrun Wilkens beslutat. Madeleine Haal Gertzell har 

varit föredragande. I ärendets slutliga handläggning  har även Örjan Johansson 

deltagit. 

 

 

 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Godkänd 2022-03-15 av Gudrun Wilkens
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Bilagor 

Godkända plan och riktlinjer för programmet organiserad hälsokontroll avseende 

campylobacter hos kyckling 
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