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Bilaga I 
 
PROVTAGNINGSMETODER 
 
Om förpackning och sändning av proverna skall särskilt överenskommas med det la-
boratorium som utför undersökningen. Proverna skall sändas till laboratoriet under 
provtagningsdagen så att de är i laboratoriet senast dagen efter provtagningen. Un-
dersökningen av proven skall inledas utan dröjsmål, dock senast inom 48 timmar ef-
ter det att laboratoriet mottagit proven. 
 
 
1. Provtagning av dagsgamla kycklingar i uppfödningsstall för avelshö-
nor 
 
Av flockar av dagsgamla kycklingar skall prover tas omedelbart efter att flocken an-
länt till uppfödningsstallet för avelshönor. Från de dagsgamla kycklingarnas transport-
lådor skall tio pappersunderlag tas som prover för varje flock som samtidigt anländer 
från kläckeriet. Pappersunderlagen skall vikas ihop och sättas i plastpåsar fem och 
fem. Om annat underlag än papper används i transportlådorna, tas ur motsvarande 
antal lådor ett prov av underlagsmaterialet så att det kan sammanslås till två sam-
lingsprov. Om underlagsmaterial inte används i transportlådorna skall sammanlagt tio 
strykningsprov tas från bottnen av lådorna. Proven sammanslås till två samlingsprov. 
Strykningsproven skall tas från en yta på sammanlagt minst 1 m2. För strykningspro-
ven används sterila fuktade bomullspinnar, provtagningssvampar, skumplasttärningar 
eller gasvävskompresser. 
 
 
2. Sockprov 
 
De sockprov som används vid provtagningen skall ha tillräcklig absorptionsförmåga. 
För sockprovtagning kan man också använda absorberande tubsockor eller tubgas-
väv. 
 
Sockproven skall fuktas före provtagningen. De kan fuktas med rent dricksvatten som 
kan konsumeras av människor, sterilt vatten eller en speciell lösning (0,8% NaCl, 
0,1% peptonvatten). 
 
Vid provtagning av föräldraflockar samt uppfödningsflockar av broiler och kalkon an-
vänds fem par sockor. Vid provtagning av hönsflockar i uppfödnings- eller värpnings-
skedet samt flockar i sådana broiler- och kalkonuppfödningsstall varifrån kött säljs el-
ler överlåts direkt till konsumenten används två par sockor. 
 
Det utrymme där den flock som skall undersökas hålls skall delas in i två eller fem 
sektorer. Inom varje sektor går man omkring med ett par sockor i alla delar av sek-
torn. 
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Om fem par sockor används sammanslås sockorna till två samlingsprov som sätts i 
två skilda plastpåsar (fem sockor per påse). Om två sockpar används sammanslås 
alla sockor till ett samlingsprov. 
 
 
 
3. Träckprov av flockar som hålls i bur 
 
Av föräldraflockar och hönsflockar som hålls i bur skall två träckprov à minst 150 g 
tas. För båda proven samlas naturligt blandad träck från gödselmattor, skrapor eller 
gödselkällare beroende på djurhållningsplatsens typ. Proverna sätts i skilda plastpå-
sar. Prover från föräldraflockar undersöks separat i laboratoriet. Prover från höns-
flockar sammanslås och blandas noga i laboratoriet. 
 
Om burarna på djurhållningsplatsen är i flera våningar skall träck för proverna tas från 
alla våningar. 
 
På djurhållningsplatser med band och skrapor skall dessa köras på dagen för prov-
tagningen innan provtagningen påbörjas. 
 
På en djurhållningsplats med deflektorplåtar under burarna och skrapor skall träck 
som fastnat på skrapan efter det att skrapan har körts samlas in. 
 
På djurhållningsplatser med trappstegsburar som saknar system med band eller 
skrapor skall träck samlas in från gödselkällaren. 
 
Vid system med gödselmattor samlas träck från bandens ändar där tömningen sker. 
 
 
 
4. Träckprov i uppfödningsstall eller värpstall varifrån kött av fjäderfä eller ägg 
överlåts direkt till konsumenten 
 
I broiler- eller kalkonuppfödningsstall varifrån kött överlåts direkt till konsumen-
ten eller i värpstall varifrån ägg överlåts direkt till konsumenten kan man vid 
provtagning av flockarna använda träckprov i stället för den sockmetod som 
beskrivs i 2 punkten. Av färsk spillning tas för varje flock slumpvis 100 enskil-
da prover som väger minst 1 gram. Alla enskilda prov sammanslås till ett prov 
och sätts i samma plastpåse. 
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5. Dammprov i värpstall för produktion 
 
Damm för ett dammprov skall samlas från olika delar av värpstallet. Sammanlagt 
skall provet bestå av minst 250 ml och 100 g damm. Om det inte finns tillräckligt med 
damm i värpstallet skall man i stället ta ett extra par sockprov i enlighet med 2 punk-
ten eller 150 gram träck i enlighet med 3 punkten. Dammprov eller prov som tas istäl-
let för dammprov får inte sammanslås med andra prover. 
 
 
6. Provtagning av dagsgamla kycklingar i ett kläckeri 
 
Minst ett samlingsprov skall tas av dagsgamla kycklingar från varje föräldraflock med 
två veckors intervall. Samlingsprovet består av nedsmutsade pappersunderlag vilka 
tas ur fem slumpmässigt utvalda kläckningslådor på det sättet att proverna omfattar 
en yta på minst 1 m2. Om pappersunderlag inte används i kläckningslådorna skall 
från 25 olika kläckningslådor tagas 10 g söndriga äggskal från envar. Äggskalsproven 
blandas och finfördelas. Om kläckäggen från en föräldraflock fyller mer än en ägg-
kläckare tas ett samlingsprov från varje äggkläckare.  
 
 
7. Prov av produktionsmiljön i kläckeriet 
 
Syftet med proven av produktionsmiljön är att följa med förekomsten av salmonella 
under produktionen i kläckeriet. Provtagningen består av dammprov och stryknings-
prov. Strykningsproven utförs på kläckeriets ytstrukturer med sterila fuktade bomulls-
pinnar, provtagningssvampar, skumplasttärningar eller gasvävskompresser. 
 
När provtagningsplanen utarbetas skall man särskilt beakta de olika skedena av 
kläckäggshanteringen samt ställen som är av betydelse med avseende på spridning 
av salmonellabakterier. Proverna skall tas i tillräcklig mängd från olika delar av kläck-
eriet (t.ex. utrymmen för mottagning och förvaring av ägg, ruvningsmaskiner, utrym-
men där dagsgamla kycklingar hålls och hanteras, gångar, ventilationsrör, avlopp och 
kläckningsmaskiner). 
 
Vid dammprovtagningen samlas dundamm från kläckningsrummet och det rum där 
dagsgamla kycklingar sorteras. Ett dammprov skall väga ca 20-25 gram. 
 
Provtagningsställena skall framgå ur följebrevet till proverna. Fram till undersökning-
en skall proverna förvaras svalt, väl förslutna och skyddade för ljus. De skall utan 
dröjsmål sändas till undersökningslaboratoriet. 
 
8. Renhetsprov 
 
Syftet med renhetsprovet är att kontrollera att rengöringen och desinficeringen har 
gett önskat resultat. Renhetsprovet utförs genom att strykningsprov tas med en steril 
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fuktad bomullspinne, provtagningssvamp, skumplasttärning eller gasvävskompress 
på djurhållningsplatsens ytbeläggningar då anläggningen efter konstaterandet av 
salmonellabakterier har rengjorts och desinficerats. 
 
Renhetsproven skall tas på ytstrukturer i djurhållningsplatsen, i synnerhet på kritiska 
ställen där salmonella lätt kan få fäste. Proverna skall tas i tillräckligt stor mängd från 
olika delar av djurhållningsplatsen (t.ex. konstruktionernas fogar, olika slags hörn, 
ventilationskanalernas öppningar och avlopp). Fram till undersökningen skall prover-
na förvaras svalt, väl förslutna och skyddade för ljus. De skall utan dröjsmål sändas 
till undersökningslaboratoriet. 
 
 
9. Ny provtagning vid misstanke om felaktigt undersökningsresultat 
 
Om det är fråga om en flock i en golvanläggning tas fem par sockprov. Proven tas i 
övrigt i enlighet med 2 punkten, men varje sockpar sätts i en skild plastpåse och un-
dersöks separat. Om flocken uppföds i bur tas fem träckprov à 150 gram. Proven tas i 
övrigt i enlighet med 3 punkten, men varje prov sätts i en skild plastpåse och under-
söks separat. I bägge fallen tas dessutom två dammprov i enlighet med 5 punkten. 
Dammproven sätts i skilda plastpåsar och undersöks separat. 
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Bilaga II 
 
BESLUT OM BEGRÄNSANDE FÖRESKRIFTER FÖR EN DJURHÅLLNINGS-
PLATS FÖR FJÄDERFÄN PÅ GRUND AV MISSTANKE OM ELLER KONSTATE-
RANDE AV SALMONELLASMITTA 
 
Diarienummer 
Utfärdat         /           20 
 
Parter: 
 
Djurhållningsplatsens ägare eller innehavare: 
Kontaktuppgifter (adress och telefonnummer): 
(Lägenhetssignum:) 
 
 
Hörande av parterna: 
 
_______________________________________________________________________ 
________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________ 
 
/Ärendet avgörs utan ytterligare hörande av parterna, eftersom det dröjsmål som hö-
randet medför i behandlingen av ärendet kan orsaka betydande skada för människors 
eller djurs hälsa / Ärendet avgörs utan ytterligare hörande av parterna, eftersom hö-
randet kan äventyra syftet med beslutet. (det obehövliga stryks) 
 
Begränsande föreskrifter som skall iakttas på djurhållningsplatsen: 
 
1. Begränsningar som gäller en flock 
 
1.1. Begränsningarna hänför sig till följande 
flock:__________________________ 
 
1.2. Fåglar ur flocken får inte överlåtas för annat än slakt eller sådan förstöring 
som avses i 1.5 punkten. 
 
1.3. Ägg från flocken får inte överlåtas för ruvning. Ägg får överlåtas endast för 
att förstöras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är av-
sedda att användas som livsmedel, eller för att användas i äggprodukter som 
pastöriseras. Om ett parti ägg som levereras till en anläggning som tillverkar 
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äggprodukter är avsett att pastöriseras skall detta meddelas anläggningen och 
äggpackeriet. 
 
1.4. Flocken skall hållas isolerad. 
 
1.5. Döda fåglar och ägg skall förstöras i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animalis-
ka biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel. 
 
1.6. Fjäderfäspillning och använt strö skall hanteras så att det inte finns risk för 
spridning av salmonella. 
 
2. Övriga begränsningar 
 
2.1. Tillträde till djurhållningsplatsen är förbjudet för obehöriga. 
 
2.2. Djurhållningsplatsens ut- och ingångar skall utrustas med behöriga smittgränser. 
 
2.3. Redskap, anordningar och utrustning får inte föras bort från djurhållningsplatsen. 
 
2.4. Effektiva åtgärder skall vidtas för att utrota gnagare. 
 
2.5. Vilda fåglar skall förhindras att komma in på djurhållningsplatsen/i produktionsan-
läggningen och i foderlagret. 
 
 
Motivering: 
Förekomst av salmonella har konstaterats/misstänks på djurhållningsplatsen (det 
obehövliga stryks). 
 
  
Rättsnormer: 
8 och 9 § i lagen om djursjukdomar (55/1980, ändr. 809/1992) 
17 § i förordningen om djursjukdomar (601/1980) 
23 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett program för kontroll 
av salmonella hos höns, broilrar och kalkoner (1148/2006) 
34 § 2 mom. 4 punkten i förvaltningslagen (434/2003) 
(det obehövliga stryks) 
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Ändringssökande och ikraftträdande av beslutet: 
 
Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas be-
svärsnämnd. Besvärsanvisning ingår som bilaga. Beslutet träder dock ome-
delbart i kraft och det skall iakttas trots eventuellt ändringssökande. 
 
De begränsningar som anges i beslutet är i kraft tills de återkallas genom ett 
separat beslut av kommunalveterinären. 
 
 
Kommunalveterinärens underskrift: 
 
Namnförtydligande och tjänsteställning: 
 
Ytterligare information: Ytterligare information ges vid behov av den kommu-
nalveterinär som fattat beslutet 
tfn:  
fax:   
 
För kännedom: Länsveterinären 
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Bilaga III 
 
BESLUT OM ÅTERKALLANDE AV BEGRÄNSANDE FÖRESKRIFTER 
SOM MEDDELATS FÖR EN DJURHÅLLNINGSPLATS FÖR FJÄDERFÄN 
PÅ GRUND AV MISSTANKE OM ELLER KONSTATERANDE AV SALMO-
NELLASMITTA 
 
Utfärdat         /           20 
Diarienummer 
 
Parter: 
Djurhållningsplatsens ägare eller innehavare: 
Kontaktuppgifter (adress och telefonnummer): 
(Lägenhetssignum:) 
Identifikationsuppgifter för den flock som begränsningarna gäller: 
 
Beslut: 
Genom detta beslut återkallas de begränsningar som på grund av misstanke om eller 
konstaterande av salmonellasmitta meddelats ovan nämnda parter genom följande 
beslut: 
 
Kommunalveterinär som fattat beslutet: 
Diarienummer: 
Datum för beslutet: 
 
Motivering:  
 
Salmonellasmitta har inte konstaterats på djurhållningsplatsen/i flocken. 
 
Rättsnormer: 
 
8 § i lagen om djursjukdomar (55/1980, ändr. 809/1992) 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett program för kontroll av salmonella 
hos höns, broilrar och kalkoner (1148/2006) 24 § 
 
Kommunalveterinärens underskrift: 
Namnförtydligande och tjänsteställning: 
  
Bilagor: Besvärsanvisning 
Ytterligare information: Ytterligare information ges vid behov av den kommunalveteri-
när som fattat beslutet 
tfn:  
fax:   
 
För kännedom: Länsveterinären 




