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Vid misstanke om Newcastlesjuka eller fågelinfluensa
•

Vid misstanke om sjukdom eller vid ökad dödlighet i din besättning kontakta en veterinär. I
första hand din besättningsveterinär och i andra hand den jourhavande veterinären i ert distrikt
alt. veterinären vid din branschorganisation. De hjälper dig med den veterinära delen samt
ansvarar för att kontakta Jordbruksverket, Länsstyrelsen och SVA.
Om du inte får svar från jourhavande, tala då in ett meddelande om ditt ärende så återkopplar
de så snabbt de kan.

•

Du kommer därefter att bli kontaktad av SVA eller Jordbruksverket. De hjälper dig med hur du
ska skicka djur till SVA för obduktion och provtagning. I de flesta fallen skickas en budbil.
Du hittar information om hur du skickar djurkroppar till SVA på deras hemsida:
www.sva.se/vi-erbjuder/skicka-in-prover-och-djurkroppar/skicka-djurkropp-till-sva
-

Ha ALLTID förpackningsmaterial från SVA hemma, då det idag är ett krav för försändelse
till obduktion
Beställ adresskort via SVA:s hemsida
Packa djurkropparna enligt instruktion
Beställ transport
Skriv ut och fyll i remissen: Fjäderfä Obduktion/Mikroskopisk undersökning
www.sva.se/media/bvjnit51/remiss-obduktion-mikroskopisk-undersökning.pdf

•

Vid misstanke om Newcastlesjuka eller fågelinfluensa måste fåglarna undersökas på laboratorium.
Gårdsobduktion innebär risk för smittspridning.

•

Håll gödsel, inklusive strö och använda ströbäddar, alla produkter och material som kan innehålla
smitta isolerade och skyddade från insekter, gnagare och vilda djur, i den utsträckning det är
tekniskt och praktiskt genomförbart.

•

En veterinär kommer att skickas ut av Jordbruksverket för gårdsbesök. Denne hjälper dig med
avspärrningsband och stoppskyltar vid anläggningens infarter.

•

Vi uppmanar dig att kontakta och informera om epizootimisstanken till alla berörda, inklusive de
närmsta dagarnas planerade transporter till och från din anläggning.
- Äggpackeri/slakteri
- Foderföretag
- Personer som nyligen varit på anläggningen
- Eventuella gödselköpare
- Planerade förflyttningar av fjäderfä
- Svenska Äggs veterinär
- Etcetera

•

För att minska risken för smittspridning, ta inte ut döda djur från den aktuella avdelningen. Samla
i stället ihop djuren och lägg dem i plastsäckar utanför djurutrymmet, i samma hus.
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•

Låt en enskild personal sköta enbart den smittade avdelningen för att minska risken för
smittspridning till andra avdelningar, hus och anläggningar. Använd skyddsutrustning såsom mask,
engångshandskar och engångsoverall.
Tänk på hur ni rör er inom anläggningen för att minska smittspridningen. Betänk även äggkörning
så att de smittade äggen hanteras separat och körs sist i ordningen.

•

Kontrollera följande:
- Finns det uttag för gas?
- Kontaktnummer till gasleverantör?
- Finns det tätningsmaterial för gasning?
- Hur stort är luftutrymmet i avdelningen, m³ (längd*bredd*höjd)?
- Finns det köldkänslig utrustning i djurutrymmet vilken riskerar att skadas vid gasning med
koldioxid?
- Finns det avspärrningsband och skyltar hemma?
- Läs igenom Branschorganisationens ”Checklista avlivning med koldioxid”.

•

I väntan på provsvar, ta fram och sammanställ följande:
- Sätt upp tillfälliga avspärrningar vid samtliga infarter till anläggningen, helst innan ankomst
av veterinär.
- Ta fram en situationsplan över anläggningen.
- Skriv ner hur de dagliga hygienrutinerna ser ut.
- Beräkna gödselns lagringskapacitet.
- Beräkna dagligt behov av emballage.
- Sammanställ hur många djur som finns i respektive avdelning.
- Beräkna hur många personal som behövs för utplock av avlivade/döda djur. Kan du vid en
eventuellt konstaterad epizooti ordna personal till detta själv? Om nej, meddela
Jordbruksverket att du behöver hjälp med detta.
- Hur stort är kylrummets kapacitet? Hur många ägg finns i kylrummet nu och hur många
ägg produceras per dag? Kontrollera hur länge emballaget räcker.
- Om det finns flera avdelningar, kontrollera hur länge fodret räcker. Om gården är/blir
spärrad behövs transporttillstånd från Jordbruksverket för påfyllning av foder och
emballage. Meddela Jordbruksverket så snart som möjligt hur länge fodret räcker.

•

För dagbok över allt arbete. För sedan in detta i den saneringsplan som kommer att ligga till
grund för en eventuell ersättning. Vilket arbete har utförts och av vem? Antal arbetstimmar?
Användning av maskiner? Vad kasseras och varför? Vad köps in och varför?

Vid frågor, kontakta branschorganisations veterinär.
Marike Gunnarsson, veterinär Svenska Ägg

Akutlista version 2
2021-10-11

AKUT telefonlista

Besättningsveterinär:
Jourhavande veterinär:
Svenska Äggs alt.
Svensk Fågels veterinär:
Packeri/slakteri:
Foderföretag:
Linde gas:
Konvex:
Kläckeri/uppfödare:

Ladda ner Svenska Äggs checklista
från medlemsidorna och
Jordbruksverkets
informationsbroschyr:
Checklista avlivning med koldioxid
Det som händer om dina fjäderfän
drabbas av Newcastlesjukan eller
fågelinfluensa
Läs igenom för att förbereda dig
ytterligare.

