Regler för smittskydd vid Elmia Lantbruk 24-26
oktober 2018
Dessa regler för smittskyddet vid Elmia Lantbruk 24-26 oktober 2018 baserar
sig på de författningsmässiga regler som finns angivna i "Statens
Jordbruksverks föreskrifter om organiserad hälsokontroll av husdjur" (SJVFS
1993:42). Här och i underliggande råd och anvisningar finns de bestämmelser
som ligger till grund för utställningens regler. Vidare har anpassning till
Paratuberkulos-programmet skett samt till jordbruksverkets
djurskyddsbestämmelser.

1

Generella hälsokrav på djur från deltagande
besättningar.
a) Deltagande besättningar får ej vara officiellt spärrade på grund av
epizootisk sjukdom (Paratuberkulos, Salmonella EHEC etc)
b) Deltagande djur ska komma från besättningar där inte smittsam hosta
eller diarré förekommit senaste månaden.
c) Deltagande djur får ej visa tecken på annan smittsam sjukdom
( till exempel ringorm).
c) Alla djur skall vara fullständigt öronmärkta med läsbara öronbrickor.
Kommentar Detta innefattas i djurägarförsäkran på Intyg om hälsoläget, som
nu är en del av själva anmälan till utställningen.
Punkten med smittsam hosta och diarré är mycket viktig, dessa virus är
mycket smittsamma. Besättningar som så önskar kan via SVA utföra
provtagning för att få en uppfattning om det egna läget för att kunna se om
den egna besättningen varit utsatt för smittan under senare tid.

2

Krav enligt leukosprogrammets regler.
Deltagande djur skall komma från leukosfria besättningar.

3

Krav enligt BVD-programmets regler
Besättningsprov
Besättningen skall vara ansluten och friförklarad.
Idag har vi inte smittan i landet så någon speciell provtagning på deltagande
djur är inte aktuell.
Kommentar Dessa förhållanden intygas av djurägaren samt kontrolleras av
utställningsveterinären.

4

Krav på Paratb-status för deltagande köttdjur
Deltagande djur skall komma från besättningar som har uppnått A-status
senast 6 juni 2018.
Kommentar Dessa regler är helt parallella med de som gäller för intagning
av djur till Gunnarp år 2018. Utställningsveterinären kontrollerar detta med
hjälp av Svenska Djurhälsovården som är huvudman för detta program.

5. Salmonellaprovtagning köttbesättningar
Då salmonellaläget i landet är ovanligt lugnt krävs denna gång 2018 ingen
besättningsspecifik undersökning.
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Mjölkbesättningar skall vara med i SÄL (Säker
livdjurshandel) Se bilaga för mer information

7

Intyg om hälsoläget i deltagande besättningar.
Varje besättning som deltar med nötkreatur i Elmia Lantbruk 24-26 oktober
2018 skall intyga detta i samband med anmälan om deltagande i
utställningen.
Per Arnesson
utställningsveterinär
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