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Statsrådets förordning

Nr 1146

om systemet med utbildningskommissioner

Given i Helsingfors den 14 december 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,
föreskrivs:

1 §

Systemet med utbildningskommissioner

I anslutning till undervisningsministeriet
finns branschvisa utbildningskommissioner
som sakkunnigorgan för att utveckla den
grundläggande yrkesutbildningen och den
yrkesinriktade tilläggsutbildningen för unga
och vuxna samt yrkeshögskolestudierna och
universitetsstudierna samt ett behövligt antal
samarbetsgrupper i utbildningskommissio-
nerna. I anslutning till ministeriet finns
dessutom en samordningsgrupp för progno-
stisering av utbildningsbehoven.

Kommissionerna, samarbetsgrupperna och
samordningsgruppen har till uppgift att i
samarbete med undervisningsministeriet och
utbildningsstyrelsen främja växelverkan mel-
lan utbildning och arbetsliv.

2 §

Utbildningskommissioner

Utbildningskommissionerna är
1) utbildningskommissionen för bil- och

transportbranschen,
2) utbildningskommissionen för livsme-

delsbranschen,
3) utbildningskommissionen för energi-

branschen,
4) utbildningskommissionen för hotell-,

restaurang- och cateringbranschen,
5) utbildningskommissionen för luftfarts-

branschen,
6) utbildningskommissionen för skönhets-

branschen,
7) utbildningskommissionen för handel,

företagsekonomi och administration,
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8) utbildningskommissionen för den ke-
miska branschen,

9) utbildningskommissionen för fastighets-
och hushållsservice,

10) utbildningskommissionen för maskin-
och metallbranschen,

11) utbildningskommissionen för rehabili-
tering,

12) utbildningskommissionen för bild-
konst,

13) utbildningskommissionen för idrott,
14) utbildningskommissionen för jordbruk

och miljö,
15) utbildningskommissionen för turism-

branschen,
16) utbildningskommissionen för sjöfarts-

branschen,
17) utbildningskommissionen för skogs-

bruk,
18) utbildningskommissionen för musik,

teater och dans,
19) utbildningskommissionen för ung-

domsbranschen och annan handledningsverk-
samhet,

20) utbildningskommissionen för det pe-
dagogiska området,

21) utbildningskommissionen för pappers-
och träbranschen,

22) utbildningskommissionen för ytbe-
handlingsbranschen,

23) utbildningskommissionen för finansie-
rings- och försäkringsbranschen,

24) utbildningskommissionen för bygg-
nadsbranschen,

25) utbildningskommissionen för det so-
ciala området,

26) utbildningskommissionen för el-, elekt-
ronik- och informationsteknikbranschen,

27) utbildningskommissionen för konstin-
dustri,

28) utbildningskommissionen för hustek-
nikbranschen,

29) utbildningskommissionen för textil-
och beklädnadsbranschen,

30) utbildningskommissionen för hälso-
vård,

31) utbildningskommissionen för databe-
handlingsbranschen,

32) utbildningskommissionen för säker-
hetsbranschen,

33) utbildningskommissionen för medie-
branschen samt

34) utbildningskommissionen för entrepre-
nörskap.

3 §

Kommissionernas uppgifter

Utbildningskommissionerna har till uppgift
att behandla utbildningsspecifika frågor inom
respektive bransch, vid behov i samverkan
med varandra, och i detta syfte

1) följa, bedöma och förutse utvecklingen
av utbildningen inom branschen och av den
kompetens som behövs i arbetslivet,

2) lägga fram förslag till kvantitativ och
kvalitativ utveckling av utbildningen inom
branschen,

3) behandla grunderna för de läroplaner
och fristående examina som utbildningssty-
relsen skall fastställa och i övrigt avge
utlåtanden som gäller branschen, samt

4) utföra andra uppgifter som undervis-
ningsministeriet bestämmer.

Varje kommission skall årligen tillställa
undervisningsministeriet och utbildningssty-
relsen en arbetsplan och en verksamhetsbe-
rättelse.

4 §

Utbildningskommissionernas
sammansättning

Undervisningsministeriet kallar minst åtta
och högst 12 medlemmar till utbildningskom-
missionen för tre år i sänder samt utser
personliga ersättare för dem. Undervisnings-
ministeriet kan på framställning av en utbild-
ningskommission kalla en eller flera perma-
nenta sakkunniga till kommissionen.

Medlemmarna och deras ersättare skall
företräda åtminstone utbildningsförvalt-
ningen, lärarna, arbetsgivarna och arbetsta-
garna. Arbetsgivarna och arbetstagarna skall
ha lika många företrädare. Företrädarna för
arbetsgivarna, arbetstagarna respektive lä-
rarna utses på framställning av de viktigaste
organisationerna inom branschen. När utbild-
ningskommissionen för bildkonst tillsätts kan
avvikelse göras från det krav som gäller
arbetsgivar- och arbetstagarmedlemmar. I
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kommissionernas sammansättning skall dess-
utom yrkesutbildningen och utbildningen på
högre nivå och båda språkgrupperna beaktas.

Undervisningsministeriet utser för varje
kommission bland medlemmarna en ordfö-
rande och en vice ordförande för kommis-
sionens mandattid. Sekreterare i kommissio-
nen är en av utbildningsstyrelsen förordnad
tjänsteman vid utbildningsstyrelsen.

Om en medlem eller ersättare avgår eller
avlider under mandattiden, kallar undervis-
ningsministeriet i hans eller hennes ställe en
ny medlem eller ersättare för den återstående
mandattiden.

Undervisningsministeriet kan av särskilda
skäl bevilja en kommission tillstånd att vara
indelad i sektioner. En sektion kan med
undantag för ordföranden och vice ordföran-
den ha medlemmar som inte hör till kom-
missionen.

5 §

Samarbetsgrupper i utbildnings-
kommissionerna

Undervisningsministeriet kan på framställ-
ning av den samordningsgrupp som avses i
6 § tillsätta samarbetsgrupper som hänför sig
till uppgiftsområdet för en eller flera utbild-
ningskommissioner för prognostisering på
lång sikt av utbildnings- och kompetensbe-
hoven särskilt i nya nyckelbranscher och i
nyckelbranscher under utveckling. Samar-
betsgrupperna tillsätts för bestämd tid för en
uppgift som anges närmare.

Medlemmar i samarbetsgrupperna är ord-
förandena eller vice ordförandena i utbild-
ningskommissionerna i fråga. I samarbets-
grupperna skall utbildningsförvaltningen
samt arbetsgivarna och arbetstagarna vara
företrädda. Arbetsgivarna och arbetstagarna
skall ha lika många företrädare. I samman-
sättningen skall dessutom yrkesutbildningen
och utbildningen på högre nivå och båda
språkgrupperna beaktas. Undervisningsmini-
steriet kan kalla en eller flera permanenta
sakkunniga till samarbetsgruppen.

Undervisningsministeriet utser bland med-
lemmarna en ordförande och en vice ordfö-
rande för en samarbetsgrupp. Sekreterare i en
samarbetsgrupp är en av undervisningsmini-

steriet förordnad tjänsteman vid ministeriet
eller utbildningsstyrelsen.

6 §

Samordningsgrupp för prognostisering av
utbildningsbehoven

För samordning och utveckling av den
prognostisering av utbildnings- och kompe-
tensbehoven som sker i utbildningskommis-
sionerna och samarbetsgrupperna tillsätter
undervisningsministeriet för tre år i sänder en
samordningsgrupp för prognostisering av ut-
bildningsbehoven.

Ordföranden och vice ordföranden samt
sekreterarna i samordningsgruppen är av
undervisningsministeriet förordnade tjänste-
män vid ministeriet. I samordningsgruppen
skall utbildnings- och arbetsförvaltningen, de
centrala arbetsmarknadsorganisationerna, Un-
dervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf,
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
MTK ry, Företagarna i Finland rf, Finlands
Kommunförbund rf samt yrkesläroanstalter-
nas, yrkeshögskolornas och universitetens
rektorer vara företrädda. I samordningsgrup-
pens sammansättning skall dessutom båda
språkgrupperna beaktas. Samordningsgrup-
pen kan höra utomstående sakkunniga. Un-
dervisningsministeriet kan även kalla perma-
nenta sakkunniga till gruppen.

Om en medlem eller ersättare avgår eller
avlider under mandattiden, kallar undervis-
ningsministeriet i hans eller hennes ställe en
ny medlem eller ersättare för den återstående
mandattiden.

Samordningsgruppen skall minst en gång
per år rapportera till undervisningsministeriet
och utbildningsstyrelsen samt till det råd för
arbets- och utbildningsärenden som avses i
statsrådets förordning om rådet för arbets- och
utbildningsärenden (933/2004) hur utbild-
nings- och kompetensbehoven har utvecklats
samt nuläget, resultaten och utvecklingsbe-
hoven i fråga om prognostiseringen.

7 §

Möten

Kommissionerna, samarbetsgrupperna och
samordningsgruppen sammanträder på kal-
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lelse av ordföranden eller vid förhinder för
ordföranden på kallelse av vice ordföranden
eller om minst hälften av medlemmarna
kräver det.

En kommission, en samarbetsgrupp eller
samordningsgruppen är beslutför när minst
hälften av medlemmarna inklusive mötesord-
föranden är närvarande. Ärendena avgörs
med enkel majoritet. Om rösterna faller lika
avgör ordförandens röst.

8 §

Arvoden och ersättningar

Undervisningsministeriet beslutar om mö-
tesarvoden till kommissionernas, samarbets-
gruppernas och samordningsgruppens ordfö-
rande, sekreterare och sakkunniga. I fråga om
ersättning för resekostnader tillämpas statens
tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning
av resekostnader.

9 §

Kansliuppgifter

Kansliuppgifterna i utbildningskommissio-
nerna sköts vid utbildningsstyrelsen och
kansliuppgifterna i samarbetsgrupperna och
samordningsgruppen vid undervisningsmini-
steriet som tjänsteuppdrag.

10 §

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1
februari 2007.

Genom denna förordning upphävs statsrå-
dets förordning av den 23 november 2000 om
utbildningskommissioner och om samarbets-
delegationen för utbildning (1005/2000)
jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 2006

Undervisningsminister Antti Kalliomäki

Överinspektör Laura Hansén
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Statsrådets förordning

Nr 1147

om ändring av 6 § i statsrådets förordning om utvärdering av utbildning

Given i Helsingfors den 14 december 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 20 februari 2003 om utvärdering av utbildning

(150/2003) 6 § 1 mom. som följer:

6 §

Sammansättning

Rådet för utbildningsutvärdering har högst
14 medlemmar. Undervisningsministeriet ut-
ser medlemmarna för högst fyra år i sänder.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2007.

Helsingfors den 14 december 2006

Undervisningsminister Antti Kalliomäki

Regeringsråd Merja Leinonen
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 1148

om ett program för kontroll av salmonella hos höns, broilrar och kalkoner

Given i Helsingfors den 13 december 2006

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen av den
18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980) samt 10 § 1 mom. och 44 § 1 mom. i lagen av
den 27 juni 1997 om medicinsk behandling av djur (617/1997):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att för-
hindra att salmonellasmitta sprids till män-
niskor från höns, broilrar, kalkoner och
livsmedel som fås från dem samt att reglera
förekomsten så att salmonellasmitta förekom-
mer hos mindre än en procent av höns-,
broiler- och kalkonflockarna årligen.

Förordningen innehåller bestämmelser om
Finlands nationella kontrollprogram för kon-
troll av salmonella hos broilrar, kalkoner och
höns i elitgeneration, far- och morföräldraled,
föräldraled och produktionsled, vilket förut-
sätts i artikel 5 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 2160/2003 om

bekämpning av salmonella och vissa andra
livsmedelsburna zoonotiska smittämnen.

Denna förordning tillämpas i uppfödnings-
stall och värpstall för höns, broilrar och
kalkoner avsedda för avel, kläckerier för
höns, broilrar och kalkoner, uppfödningsstall
för höns, broilrar och kalkoner avsedda för
produktion samt värpstall för produktion.

2 §

Förhållande till andra författningar

Jord- och skogsbruksministeriets förord-
ning om kraven på primärproduktion för
säkerställande av livsmedelssäkerheten
(134/2006) innehåller bestämmelser om pri-
märproducenters skyldighet att bokföra de
provtagningar och undersökningsresultat som
ingår i programmet för salmonellakontroll
samt lämna uppgifter om programmet till

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 (32003R2160); EUT nr L 325, 12.12.2003, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG (32003L0099); EUT nr L 325, 12.12.2003, s. 31
Kommissionens förordning (EG) nr 1003/2005 (32005R1003); EUT nr L 170, s. 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1168/2006 (32006R1168); EUT nr L 211, s. 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2006 (32006R1177); EUT nr L 212, s. 3
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slakterier, små slakterier och förpacknings-
anläggningar för ägg.

3 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) salmonellabakterie alla bakterier som

hör till Salmonella-gruppen,
2) fågel höns, broiler eller kalkon,
3) avelshöna en fågel i elitgeneration, far-

eller morföräldraled eller föräldraled,
4) kläckägg ägg av avelshönor, avsedda för

kläckning,
5) dagsgammal kyckling en mindre än 72

timmar gammal fågel,
6) flock fåglar som hålls inomhus i samma

luftrum eller som hålls utomhus i samma
utrymmen eller samma inhägnad och utgör en
enhetlig epidemiologisk enhet,

7) epidemiologisk enhet fåglar som utgör
en enhetlig enhet med avseende på spridning
av salmonellasmitta,

8) uppfödningsstall för avelshönor plats där
avelshönor föds upp från dagsgamla kyck-
lingar till värpstadiet,

9) värpstall för avelshönor plats för avels-
hönor i värpstadiet,

10) uppfödningsstall för produktion plats
där broilrar eller kalkoner föds upp från
dagsgamla kycklingar fram till slaktålder eller
där höns föds upp från dagsgamla kycklingar
till värpstadiet,

11) värpstall för produktion plats för
värphöns i värpstadiet,

12) kläckeri plats där kläckägg ruvas och
kycklingar kläcks,

13) djurhållningsplats en eller flera bygg-
nader, inhägnader eller andra platser där
fåglar hålls, uppföds eller hanteras, samt

14) officiell provtagning provtagning i
närvaro och under uppsikt av den kommu-
nalveterinär som övervakar att programmet
följs.

4 §

Myndighetstillsyn

Kommunalveterinären övervakar att pro-
grammet för salmonellakontroll följs på djur-

hållningsplatserna. I 5 § i lagen om djursjuk-
domar bestäms om länsveterinärens rätt att till
ett övervakningsuppdrag förordna en annan
veterinär än kommunalveterinären i den kom-
mun där djurhållningsplatsen är belägen.

Kommunalveterinären skall besöka djur-
hållningsplatserna åtminstone med de inter-
vall som föreskrivs i denna förordning. Under
dessa kontrollbesök skall veterinären se till att
en officiell provtagning utförs och kontrollera
de uppgifter om produktionen, fåglarnas
hälsotillstånd, provtagningar och resultat från
laboratorieundersökningar som samlats in på
djurhållningsplatsen samt kontrollera de pro-
duktionshygieniska förhållandena på djurhåll-
ningsplatsen. Dessutom skall veterinären bi-
stå med behövlig rådgivning om förebyg-
gande av salmonellasmitta och om god
produktionshygien. Kommunalveterinären
skall skriva en kontrollrapport över varje
kontrollbesök vilken innefattar de faktorer
som kontrollerats vid besöket, iakttagelser
gällande produktionshygienen, eventuella
brister i produktionshygienen samt de råd och
uppmaningar som givits. Djurhållningsplat-
sens ägare eller innehavare skall få en kopia
av kontrollrapporten.

Om kommunalveterinären upptäcker bris-
ter i de produktionshygieniska förhållandena
på djurhållningsplatsen eller i genomförandet
av kontrollprogrammet, skall han eller hon
genast ge råd om hur bristerna kan rättas till.
Om väsentliga brister konstateras i genom-
förandet av kontrollprogrammet och de trots
kommunalveterinärens uppmaning inte har
avhjälpts innan nästa fågelparti mottagits, kan
kommunalveterinären genomföra alla prov
som skall tas enligt kontrollprogrammet i
form av officiella provtagningar under högst
ett år framöver.

Länsveterinären övervakar genomförandet
av kontrollprogrammet inom sitt verksam-
hetsområde.

5 §

Användning av vacciner och mikrob-
läkemedel

Vacciner får inte användas för förebyg-
gande av salmonellasmitta hos fåglar.

Mikrobläkemedel får inte användas för att
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förebygga, utrota eller behandla salmonella.
Om mikrobläkemedel har använts i flocken
för andra ändamål kan salmonellaproven tas
först då karenstiden för läkemedlet gått ut.

2 kap.

Grundläggande provtagningar och under-
sökning av proverna

6 §

Provtagning och leverans av proverna till
laboratoriet

Djurhållningsplatsens ägare eller inneha-
vare svarar för den provtagning som avses i
denna förordning och leverans av proverna
för undersökning vid ett laboratorium, om
inte något annat föreskrivs.

Prover som levereras till ett laboratorium
skall åtföljas av följande uppgifter:

1) provtagningsplats och provtagningstid
samt provtagare,

2) typ av prov och provens antal,
3) uppgifter om huruvida det är fråga om

ett grundläggande prov, myndighetsprov, yt-
terligare prov eller något annat prov,

4) flockens ålder och flocksignum
5) uppgifter om vilken fjäderfäart och

generation och vilket produktionsskede
flocken tillhör, samt

6) djurhållningsplatsens innehavare och
ägare samt deras kontaktuppgifter.

7 §

Undersökning av proven

De prover som avses i denna förordning
skall undersökas med avseende på salmonel-
labakterier i laboratorier som godkänts av
Livsmedelssäkerhetsverket. Som undersök-
ningsmetod skall en utvidgad version av
metoden ISO 6579 (2002) (MSRV) användas.

8 §

Grundläggande provtagning i uppfödnings-
stall för avelshönor

Prover skall tas av flockar med dagsgamla

kycklingar genast då flocken anlänt till ett
uppfödningsstall för avelshönor. Proverna tas
av pappersunderlag eller annat underlagsma-
terial från kycklingarnas transportlådor på det
sätt som anges i 1 punkten i bilaga I. Om
underlagsmaterial inte används tas prover av
transportlådornas yta på det sätt som avses i
1 punkten i bilaga I.

Prover tas av varje flock då fåglarna är fyra
veckor gamla samt två veckor innan fåglarna
flyttas till ett värpstall för avelshönor eller
innan värpstadiet börjar. Provtagningen består
av fem par sockprov på det sätt som anges i
2 punkten i bilaga I. Om det är fråga om
uppfödning i bur tas två träckprov à 150 gram
i enlighet med 3 punkten i bilaga I. Flocken
får inte flyttas till värpstallet innan under-
sökningsresultaten är färdiga eller om resul-
taten är positiva.

Kommunalveterinären skall göra ett kon-
trollbesök i uppfödningsstallet för avelshönor
en gång om året varvid de prover som avses
i 2 mom. tas som officiell provtagning.

9 §

Grundläggande provtagning i värpstall för
avelshönor

I värpstall för avelshönor tar kommunal-
veterinären prover av varje föräldraflock två
gånger under värpningsskedet. De första
proverna tas då värpningsskedet inleds eller
under de första fyra veckorna efter att
fåglarna har anlänt till värpningsstallet. Den
andra provtagningen sker under de åtta sista
veckorna av värpningsskedet. Om fåglarna
emellertid levereras för slakt skall den andra
provtagningen ske under de fyra sista veck-
orna av värpningsskedet. Provtagningen be-
står av fem par sockprov på det sätt som anges
i 2 punkten i bilaga I. Om det är fråga om
värpstall där avelshönor hålls i bur tas två
träckprov à 150 gram i enlighet med 3
punkten i bilaga I.

Om fåglarna skall slaktas, skall den sista
provtagningen i värpstallet utföras så att ett
besiktningsveterinären för ett slakteri eller ett
litet slakteri får kännedom om undersöknings-
resultaten innan fåglarna levereras för slakt.
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10 §

Grundläggande provtagning i kläckerier

Kläckägg i ett kläckeri skall vara märkta så
att den flock från vilken äggen härrör alltid
kan klarläggas. Med två veckors intervall tas
prover av dagsgamla kycklingar från kläck-
ägg från varje föräldraflock. Provtagningen
utförs i samband med kläckningen på pap-
persunderlagen i kläckningslådorna eller, om
pappersunderlag inte används, på de söndriga
äggskalen på det sätt som avses i 6 punkten
i bilaga I. Kläckeriet skall ha en skriftlig plan
med hjälp av vilken man försäkrar sig om att
dagsgamla kycklingar från kläckägg ur varje
föräldraflock undersöks med två veckors
mellanrum. Dessutom skall prover av pro-
duktionsmiljön tas i kläckeriet i enlighet med
en skriftlig kontrollplan som godkänts av
kommunalveterinären. Proven tas enligt 7
punkten i bilaga I.

Kommunalveterinären skall göra ett kon-
trollbesök i kläckeriet med sexton veckors
mellanrum varvid de prover som avses i 1
mom. tas som officiell provtagning.

11 §

Grundläggande provtagning i broiler- och
kalkonuppfödningsstall

I broiler- och kalkonuppfödningsstall, var-
ifrån fåglar sänds till ett slakteri eller ett litet
slakteri, tas prover av varje flock under de tre
sista veckorna innan flocken skall slaktas. Om
flocken slaktas i flera omgångar och om tiden
mellan omgångarna är längre än tre veckor
skall nya prover alltid tas före en ny
slaktomgång. Provtagningen består av fem
par sockprov på det sätt som anges i 2
punkten i bilaga I. Provtagningen skall
förläggas så att besiktningsveterinären för ett
fjäderfäslakteri eller ett litet slakteri känner
till undersökningsresultatet innan flocken le-
vereras för slakt.

I broiler- och kalkonuppfödningsstall var-
ifrån ett litet antal fåglar från samma flock
upprepade gånger sänds till ett litet slakteri
kan prover av flocken med avvikelse från
bestämmelserna i 1 mom. tas med två
månaders mellanrum. Provtagningen består

av fem par sockprov på det sätt som anges i
2 punkten i bilaga I.

I broiler- och kalkonuppfödningsstall som
säljer eller överlåter kött av fjäderfä endast
direkt till konsumenten tas proverna två
gånger om året. Provtagningen består an-
tingen av två par sockprov i enlighet med 2
punkten i bilaga I eller av träckprov i enlighet
med 4 punkten i bilaga I.

Kommunalveterinären skall göra ett kon-
trollbesök en gång per år i sådana uppföd-
ningsstall som avses i 1 och 2 mom. och en
gång på två år i sådana uppfödningsstall som
avses i 3 mom. De prover som ankommer på
uppfödningsstallets ägare eller innehavare
skall då tas som officiell provtagning.

12 §

Grundläggande provtagning i höns-
uppfödningsstall

I ett hönsuppfödningsstall skall prover tas
av varje flock två veckor innan fåglarna
flyttas till ett värpstall eller innan värpstadiet
börjar. Provtagningen består av två par
sockprov på det sätt som anges i 2 punkten
i bilaga I. Om det är fråga om uppfödning i
bur tas två träckprov à 150 gram i enlighet
med 3 punkten i bilaga I. Flocken får inte
flyttas till värpstallet innan undersökningsre-
sultaten är färdiga eller om resultaten är
positiva.

Kommunalveterinären skall göra ett kon-
trollbesök i hönsuppfödningsstallet en gång
om året varvid de prover som avses i 1 mom.
tas som officiell provtagning.

13 §

Grundläggande provtagning i värpstall för
produktion

I värpstall från vilka ägg levereras till
förpackningsanläggningar eller direkt till de-
taljförsäljning skall prover tas med 15 veckors
mellanrum av varje hönsflock under värp-
ningstiden. I golvhönserier tas två par sock-
prov på det sätt som anges i 2 punkten i bilaga
I. Om det är fråga om värpstall där hönsen
hålls i bur tas två träckprov à 150 gram i
enlighet med 3 punkten i bilaga I. Den första
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provtagningen görs när hönsen är 22—26
veckor gamla. Om hönsen sänds till ett
slakteri eller ett litet slakteri skall den sista
provtagningen utföras under de sista fyra
veckorna före slakten. Provtagningen skall
förläggas så att slakteriets besiktningsveteri-
när eller den veterinär som övervakar ett litet
slakteri känner till undersökningsresultatet
innan fåglarna levereras för slakt. Om flocken
inte skall slaktas behöver den fjärde prov-
tagningen under värpningsperioden inte ge-
nomföras.

I ett värpstall som säljer eller överlåter ägg
endast direkt till konsumenten tas proverna
två gånger om året. Provtagningen består
antingen av två par sockprov i enlighet med
2 punkten i bilaga I eller av träckprov i
enlighet med 4 punkten i bilaga I.

Kommunalveterinären skall göra ett kon-
trollbesök en gång per år i sådana värpstall
som avses i 1 mom. och en gång på två år
i sådana värpstall som avses i 2 mom. De
prover som ankommer på värpstallets ägare
eller innehavare skall då tas som officiell
provtagning. I värpstall som avses i 1 mom.
tas förutom sock- eller träckprov även ett
dammprov på det sätt som avses i 5 punkten
i bilaga I.

14 §

Fastställande av undersökningsresultaten

Det laboratorium som utfört undersök-
ningen skall omedelbart leverera alla isole-
rade salmonellabestånd och provtagningsupp-
gifter som hänför sig till dem till Livsme-
delssäkerhetsverket för typning och faststäl-
lande av resultaten.

3 kap.

Ytterligare provtagning då förekomst av
salmonella har konstaterats eller misstänks

15 §

Ytterligare provtagning i värpstall för avels-
hönor

Om förekomst av salmonellabakterier har
konstaterats vid undersökningen av ett prov
som i enlighet med 10 § tagits av dagsgamla

kycklingar, skall kommunalveterinären ta
prover av varje flock i det värpstall för
avelshönor som levererat kläckäggen till
kläckeriet.

Om salmonellabakterier har konstaterats
vid undersökningen av ett prov som i enlighet
med 9 § 1 mom. tagits av en föräldraflock,
skall kommunalveterinären så snart som
möjligt ta prover från de andra flockarna på
djurhållningsplatsen.

Provtagningen utförs på samma sätt som en
officiell grundläggande provtagning i värp-
stall för avelshönor.

16 §

Ytterligare provtagning i värpstall för
produktion

Om förekomst av salmonellabakterier har
konstaterats vid undersökningen av ett prov
som i enlighet med 13 § 1 mom. tagits av en
hönsflock, skall kommunalveterinären så
snart som möjligt ta prover från de övriga
flockarna på djurhållningsplatsen samt på
nästa hönsflock som hålls i samma utrymmen
då fåglarna i flocken är 22—26 veckor gamla.

Om ägg som levererats från ett värpstall
misstänks utgöra källan till en matförgift-
ningsepidemi, tar kommunalveterinären pro-
ver från alla flockar på djurhållningsplatsen.

Provtagningen utförs på samma sätt som en
officiell grundläggande provtagning i värp-
stallet.

17 §

Ytterligare provtagning i uppfödningsstall för
avelshönor och hönsuppfödningsstall

Om salmonellabakterier har konstaterats
vid undersökningen av ett prov som i enlighet
med 10 § tagits av dagsgamla kycklingar, tar
kommunalveterinären prover i alla de upp-
födningsstall för avelshönor och uppföd-
ningsstall för produktion till vilka dagsgamla
kycklingar ur kläckningsomgången i fråga har
levererats från kläckeriet. Provtagningen ut-
förs på alla flockar på djurhållningsplatsen på
samma sätt som officiell grundläggande prov-
tagning i uppfödningsstall för avelshönor
eller hönsuppfödningsstall.
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Om förekomst av salmonellabakterier har
konstaterats vid undersökningen av ett prov
som i enlighet med 8 § 2 mom. tagits av en
flock i ett uppfödningsstall för avelshönor,
skall kommunalveterinären så snart som
möjligt ta prover från de andra flockarna på
djurhållningsplatsen. Provtagningen utförs på
samma sätt som en officiell grundläggande
provtagning i uppfödningsstall för avelshö-
nor.

Om förekomst av salmonellabakterier har
konstaterats vid undersökningen av ett prov
som i enlighet med 12 § 1 mom. tagits av en
hönsflock i ett hönsuppfödningsstall, skall
kommunalveterinären så snart som möjligt ta
prover från de andra flockarna på djurhåll-
ningsplatsen. Provtagningen utförs på samma
sätt som en officiell grundläggande provtag-
ning i hönsuppfödningsstallet.

18 §

Ytterligare provtagning i broiler- och
kalkonuppfödningsstall

Om salmonellabakterier har konstaterats
vid undersökningen av ett prov som i enlighet
med 10 § tagits av dagsgamla kycklingar, tar
kommunalveterinären prover i alla de upp-
födningsstall till vilka dagsgamla kycklingar
har levererats. Provtagningen utförs på alla
flockar på djurhållningsplatsen på samma sätt
som en officiell grundläggande provtagning i
broiler- eller kalkonuppfödningsstall.

19 §

Ytterligare provtagning i kläckerier

Om förekomst av salmonellabakterier har
konstaterats vid undersökningen av prover
som tagits i enlighet med 10 § av dagsgamla
kycklingar eller produktionsomgivningen i ett
kläckeri, tar kommunalveterinären i enlighet
med 7 punkten i bilaga I prover från
kläckeriets produktionsomgivning i syfte att
kartlägga spridningen av smittan. Dessutom
skall dagsgamla kycklingar som kläckts un-
dersökas i kläckeriet oftare än med två
veckors mellanrum.

20 §

Ytterligare provtagning med anledning av
provresultat utanför kontrollprogrammet

Om förekomst av salmonellabakterier kon-
staterats vid undersökningen av ett prov som
tagits på en djurhållningsplats men som inte
förutsätts i denna förordning, skall kommu-
nalveterinären så snart som möjligt utföra en
provtagning som motsvarar en officiell
grundläggande provtagning på djurhållnings-
platsen.

21 §

Ytterligare provtagning vid misstanke om
felaktigt undersökningsresultat

Om förekomst av salmonellabakterier har
konstaterats vid undersökningen av ett prov
som tagits på en djurhållningsplats men
kommunalveterinären på grund av att Livs-
medelssäkerhetsverket eller ett annat labora-
torium meddelat misstankar om laboratorie-
kontamination eller av någon annan motsva-
rande orsak misstänker att resultatet är fel-
aktigt, skall veterinären utföra en ny prov-
tagning i enlighet med 9 punkten i bilaga I.

Om undersökningsresultatet av ett prov
som tagits för salmonellakontroll på en
djurhållningsplats är negativt men kommu-
nalveterinären misstänker att resultatet är
felaktigt, skall veterinären utföra en ny
provtagning på djurhållningsplatsen i enlighet
med 9 punkten i bilaga I.

Utöver de prover som nämns i 1 och 2
mom. skall kommunalveterinären ta prover av
minst fem slumpmässigt utvalda fåglar. Fåg-
larna sänds för undersökning med avseende
på rester av mikrobläkemedel till Livsme-
delssäkerhetsverket eller till ett laboratorium
som godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket
och vars kompetensområde omfattar sådana
undersökningar.

22 §

Ytterligare provtagning på grund av andra
misstankar

Om kommunalveterinären på grund av
kliniska symptom eller av andra orsaker än de
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som nämns i 15—21 § misstänker salmonel-
lasmitta bland fåglar på en djurhållningsplats,
skall veterinären utföra en officiell provtag-
ning på djurhållningsplatsen. Provtagningen
utförs på motsvarande sätt som en officiell
grundläggande provtagning på djurhållnings-
platsen.

Om salmonellasmitta konstateras på en
djurhållningsplats hos andra djur än höns,
broilrar eller kalkoner, eller hos en person
som permanent bor på gården eller deltar i
skötseln av djuren på djurhållningsplatsen,
skall kommunalveterinären utföra en officiell
provtagning på djurhållningsplatsen. Provtag-
ningen utförs på motsvarande sätt som en
officiell grundläggande provtagning på djur-
hållningsplatsen.

Om Salmonella Gallinarium-smitta eller
Salmonella Pullorum-smitta misstänks hos
fåglar på en djurhållningsplats, skall man vid
provtagningen och undersökningen av pro-
verna med avvikelse från bestämmelserna i
7 § använda metoder som lämpar sig för
undersökning av dessa bakterier.

4 kap.

Åtgärder för att utrota sjukdomen samt
epidemiologisk utredning

23 §

Begränsande föreskrifter för uppfödningsstall
för avelshönor, värpstall för avelshönor,

uppfödningsstall för produktion och värpstall
för produktion

Om Livsmedelssäkerhetsverket har fast-
ställt förekomst av salmonellabakterier i
prover som tagits i värpstall eller uppföd-
ningsstall för avelshönor eller i värpstall eller
uppfödningsstall för produktion, skall kom-
munalveterinären meddela begränsande före-
skrifter för den djurhållningsplats som kon-
staterats vara salmonellapositiv.

Genom begränsande föreskrifter förbjuds
överlåtelse av fåglarna för andra ändamål än
slakt i enlighet med jord- och skogsbruks-
ministeriets förordning om köttbesiktning
(38/VLA/2006) eller förstöring i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för

animaliska biprodukter som inte är avsedda
att användas som livsmedel, nedan biprodukts-
förordningen. Dessutom förbjuds överlåtelse
av äggen för kläckning eller användning för
andra ändamål än för äggprodukter som
pastöriseras vid en anläggning som tillverkar
äggprodukter eller för att förstöras i enlighet
med biproduktsförordningen. I beslutet be-
stäms även om andra nödvändiga åtgärder för
att utrota salmonella och förhindra sprid-
ningen. Bilaga II innehåller en mall för beslut
om begränsande föreskrifter. Kommunalve-
terinären ger vid behov råd om hur åtgärderna
skall förverkligas i praktiken.

Om kommunalveterinären efter en kontroll
konstaterar att de olika flockarna på djurhåll-
ningsplatsen kan anses som skilda epidemio-
logiska enheter, kan de begränsande före-
skrifterna utfärdas så att de gäller endast en
infekterad flock. En flock kan anses som en
separat epidemiologisk enhet om man vid
skötseln av olika flockar använder skilda
skyddsskor och skyddskläder och om det inte
mellan flockarna finns direkt förbindelse
genom foderutdelningsanordningar, andra an-
ordningar eller annan utrustning. Kommunal-
veterinären skall dock ta prover av alla andra
flockar på djurhållningsplatsen på det sätt
som anges i 15—17 §. Om salmonella kon-
stateras i flockarna skall de begränsande
föreskrifterna utvidgas att gälla även dem.

24 §

Återkallande av begränsande föreskrifter

Kommunalveterinären återkallar de i 23 §
1 mom. avsedda begränsande föreskrifterna
om undersökningsresultatet med avseende på
salmonella vid ytterligare prov i enlighet med
20 § eller undersökningsresultatet med avse-
ende på salmonella och mikrobläkemedels-
rester vid ny provtagning i enlighet med 21 §
är negativt eller då följande åtgärder vidtagits:

1) de utrymmen där flocken hållits har
tömts och utrymmena och utrustningen har
rengjorts och desinficerats under kommunal-
veterinärens uppsikt,

2) fågelspillningen och ströet samt över-
blivet foder i produktionsutrymmena har
förstörts i enlighet med biproduktförord-
ningen, samt
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3) renhetsprover i enlighet med 8 punkten
i bilaga I har tagits i utrymmena som officiell
provtagning och resultaten av salmonellaun-
dersökningen är negativa.

Bilaga III innehåller en mall för beslut om
återkallande av begränsande föreskrifter.

I samband med återkallandet av föreskrif-
terna kontrollerar kommunalveterinären hur
hygieniska djurhållningsplatsens produk-
tionssätt är och hur väl sjukdomsskyddet
fungerar samt ger vid behov råd gällande
korrigerande åtgärder.

25 §

Åtgärder för att utrota sjukdomen i kläckerier

I ett kläckeri där salmonellabakterier har
konstaterats skall man under uppsikt av
kommunalveterinären utföra en grundlig ren-
göring och desinficering samt vidta andra
nödvändiga åtgärder i syfte att utrota smittan.
Efter rengöringen och desinficeringen skall
renhetsprov enligt 8 punkten i bilaga I tas som
officiell provtagning.

Om det i kläckeriet finns kläckägg som
värpts av en föräldraflock som smittats med
salmonella eller dagsgamla kycklingar som
kläckts ur sådana ägg skall kommunalvete-
rinären förordna att de skall förstöras och
övervaka att förstöringen sker på ett sådant
sätt att det inte finns risk för smittospridning.

Dessutom kontrollerar kommunalveterinä-
ren hur hygieniska kläckeriets produktionssätt
är och hur väl sjukdomsskyddet fungerar samt
ger vid behov råd gällande korrigerande
åtgärder.

26 §

Epidemiologisk utredning

Om förekomst av salmonellasmitta konsta-
terats på en djurhållningsplats ansvarar läns-
veterinären för att källan till salmonellasmit-
tan och den eventuella smittospridningen från
den ursprungliga källan utreds. Eventuell
smittospridning från djurhållningsplatsen
skall också utredas. Den epidemiologiska
utredningen skall vid behov innefatta även

andra tilläggsprovtagningar än de som nämns
i 15—22 §.

27 §

Salmonellaövervakning i fråga om foder

Om förekomst av salmonellasmitta har
konstaterats på en djurhållningsplats skall
man ta prover av fjäderfäfodret för salmo-
nellaundersökning i syfte att utreda smitto-
källan, om man inte med säkerhet kan utesluta
fodret som eventuell smittkälla. Kommunal-
veterinären skall ta kontakt med Livsmedels-
säkerhetsverket för att få anvisningar för
provtagningen. Foderproverna skall levereras
till Livsmedelssäkerhetsverket för salmo-
nellaundersökning.

Om salmonella konstateras i de prover som
avses i 1 mom. skall länsveterinären i
samarbete med Livsmedelssäkerhetsverket
försöka identifiera källan till salmonellabak-
terien.

5 kap.

Insamling av information samt
meddelanden

28 §

Uppgifter som samlas in på djurhållnings-
platserna

I uppfödningsstall och värpstall för avels-
hönor samt uppfödningsstall och värpstall för
produktion skall en förteckning föras över
flockar i olika uppfödningsskeden samt an-
talet fåglar i flockarna. Ur förteckningen skall
framgå vilket datum fåglarna har anlänt till
djurhållningsplatsen, fåglarnas ursprungs-
plats, antalet fåglar som tagits emot, deras
ålder eller kläckningsdag samt datum för slakt
eller avlivning. Då en flock har anlänt till
djurhållningsplatsen skall detta meddelas till
kommunalveterinären inom två veckor. En
plan med datumen för ankomsten av nya
fåglar kan alternativt också meddelas kom-
munalveterinären på förhand för nästa kalen-
derår. Dessutom skall djurhållningsplatsen
före utgången av januari varje år lämna ett
sammandrag av föregående års flockantal till
kommunalveterinären och på begäran till
Livsmedelssäkerhetsverket.
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I kläckerier skall en förteckning över
kläckägg föras, ur vilken framgår från vilken
föräldraflock kläckäggen härstammar, till vil-
ket uppfödningsstall dagsgamla kycklingar ur
kläckäggen har levererats och när detta har
skett. Då dagsgamla kycklingar överlåts från
kläckeriet skall uppfödningsstallet få infor-
mation om vilken föräldraflocks ägg de
dagsgamla kycklingarna härstammar från.

De förteckningar som nämns i 1—2 mom.
skall förvaras på djurhållningsplatsen i minst
två år. Förteckningarna och övriga uppgifter
som behövs för den övervakning som avses
i denna förordning skall visas upp för
kommunalveterinären i samband med kon-
trollbesök och på begäran även för länsve-
terinären.

29 §

Uppgifter som kommunalveterinären
samlar in

Kommunalveterinären skall föra en för-
teckning över meddelanden från djurhåll-
ningsplatserna, kontrollbesök, officiella prov-
tagningar, granskningar av produktionshygie-
nen, anvisningar och uppmaningar som har
givits samt begränsande bestämmelser som
har utfärdats och återkallats. Dessa uppgifter
skall meddelas länsveterinären i samband
med den månadsrapport som avses i 8 § i
jord- och skogsbruksministeriets veterinär-
och livsmedelsavdelnings beslut om djursjuk-
domar som skall bekämpas och om anmälan
om djursjukdomar (1346/1995).

30 §

Uppgifter som länsveterinären samlar in

Länsveterinären sammanställer uppgifterna
om flockantal ur kommunalveterinärernas
årliga sammandrag och levererar dem till
Livsmedelssäkerhetsverket före utgången av
februari.

31 §

Uppgifter som laboratorierna samlar in och
anmälningsskyldighet som gäller dem

Ett laboratorium som utför undersökningar

skall upprätthålla ett register över undersök-
ningar av de prover som avses i denna
förordning samt över undersökningsresulta-
ten.

Laboratoriet skall meddela undersöknings-
resultaten av alla sådana prov som avses i
denna förordning till djurhållningsplatsens
ägare eller innehavare samt omedelbart med-
dela preliminära salmonellapositiva resultat
till djurhållningsplatsens ägare eller inneha-
vare och till den kommunalveterinär som
övervakar djurhållningsplatsen. Laboratoriet
skall varje månad sända uppgifter till Livs-
medelssäkerhetsverket om alla prover och
undersökningsresultat som avses i denna
förordning.

32 §

Livsmedelssäkerhetsverkets anmälnings-
skyldighet

Livsmedelssäkerhetsverket skall omedel-
bart anmäla konstaterad förekomst av salmo-
nella till länsveterinären i det län djurhåll-
ningsplatsen är belägen, den kommunalvete-
rinär som övervakar djurhållningsplatsen, det
laboratorium som sänt provet samt djurhåll-
ningsplatsens ägare eller innehavare.

33 §

Uppgifter som Livsmedelssäkerhetsverket
samlar in

Livsmedelssäkerhetsverket skall samla
uppgifter om de undersökningar som gjorts i
enlighet med denna förordning samt om
undersökningsresultaten och varje månad ut-
arbeta ett sammandrag av uppgifterna för
jord- och skogsbruksministeriets avdelning
för livsmedel och hälsa. Livsmedelssäkerhets-
verket skall dessutom varje år före utgången
av maj göra en sammanfattande rapport om
föregående års undersökningsresultat och
flockantal för jord- och skogsbruksministeri-
ets avdelning för livsmedel och hälsa.

Livsmedelssäkerhetsverket lämnar årligen
ut uppgifter gällande salmonellakontrollpro-
grammet för den rapport som avses i artikel
9 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/99/EG om övervakning av zoonoser och

3158 Nr 1148



zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets
beslut 90/424/EEG och om upphävande av
rådets direktiv 92/117/EEG.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

34 §

Kostnader och ersättningar

Djurhållningsplatsens ägare eller inneha-
vare svarar för kostnader som förorsakas av
sådana grundläggande provtagningar och un-
dersökningar av proven som avses i denna
förordning. I jord- och skogsbruksministeriets
förordning om vissa ersättningar enligt lagen
om djursjukdomar och djurskyddslagen
(30/VLA/2001) föreskrivs om kommunalve-
terinärers arvode och ersättningar för rese-
kostnader.

För åtgärder som vidtagits på grund av
konstaterad salmonellasmitta och som avses i
15—27 § får kommunalveterinären med
avvikelse från bestämmelserna i 1 mom.
av statens medel arvode och ersättning
för kostnaderna enligt statsrådets förordning
om förrättningsarvoden till veterinärer
(1234/2001). Provtagnings- och undersök-
ningskostnader för prover som ingår i ytter-
ligare provtagningar betalas av statens medel.

För kostnaderna för planering och genom-
förande av desinfektions- och rengöringsåt-
gärder som behövs för att utrota smittan
svarar djurhållningsplatsens ägare eller inne-
havare.

35 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2007.

Genom denna förordning upphävs jord-
och skogsbruksministeriets förordning av den
29 juni 2001 om övervakningsprogram av
salmonella hos broiler och kalkon
(23/VLA/2001) och jord- och skogsbruksmi-
nisteriets förordning av den 8 augusti 2001
om övervakningsprogram av salmonella hos
hönor (24/VLA/2001) jämte ändringar.

36 §

Övergångsbestämmelser

Prover som avses i denna förordning
behöver inte tas före den 1 januari 2008 i
sådana broiler- eller kalkonuppfödningsstall
varifrån kött av fjäderfä överlåts endast direkt
till konsumenten eller i sådana värpstall för
produktion från vilka ägg överlåts endast
direkt till konsumenten eller sådana värpstall
för produktion som är belägna på ett sådant
undantagsområde som avses i rådets förord-
ning (EG) nr 818/1996 om ändring av
förordning (EEG) nr 1907/90 om vissa
handelsnormer för ägg och från vilka ägg
överlåts direkt till detaljhandeln.

Det i 13 § 3 mom. nämnda dammprov som
ingår i en officiell grundläggande provtagning
i ett värpstall för produktion behöver inte ingå
i provtagningen före den 1 januari 2008.

Metoderna ISO 6579:2002 och NMKL nr
71:1999, som använts före denna förordnings
ikraftträdande, får användas i salmonellaun-
dersökningar fram till den 1 september 2007
i stället för den undersökningsmetod som
avses i 7 § i denna förordning.

För provtagning av flockar i produktions-
led och avelsuppfödningsflockar som före-
kommer då denna förordning träder i kraft
kan under flockens återstående tid de metoder
användas som varit i bruk före ikraftträdan-
det.

Helsingfors den 13 december 2006

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör Minna Suokko
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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. 
 



 Nr 1148  
  
 

3161

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 
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