INSPEKTIONSBERÄTTELSE
Salmonellakontrollbesök på djurhållningsplats
för fjäderfä
Inspektionsdatum:

UPPGIFTER OM DJURHÅLLNINGSPLATSEN
Ansvarig aktör för djurhållningsplatsen

Telefon
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Inspektionsbesökets dnr:

E-post

Adress

Kommun

Djurhållningsplatsens adress (om annan än ovan)
Lägenhetssignum

Djurhållningsplatssignum

Slakteri

FO-nummer:
Idkas direktförsäljning av kött?
Ja

Äggpackeri

Nej

Idkas direktförsäljning av ägg?
Ja

UPPGIFTER OM KOMMUNVETERINÄREN
Kommunveterinären

UPPGIFTER OM PRODUKTIONEN
Djurslag:

Telefon

E-post

Broiler

Kalkon

Far-/morföräldraled:

Uppfödningsstall

Värpstall

Föräldraled:

Uppfödningsstall

Värpstall

Produktionsled:

Uppfödningsstall

Hönseri

Kläckeri:
Typ av hönsstall/
uppfödningstall

Kläckeri

Produktionsform
Uppfödningsstallet/värpstallet

Golv

Flervåningssystem för frigående höns

Konventionell produktion

Nej

Ekologisk produktion

Värphöns

Inredda burar

Burar

Frigående utomhus

Småskalig produktion (JSMf 1037/2013 15 §)
Fylls på i omgångar

Fylls på i omgångar per avdelning

Fylls på kontinuerligt

DEL I INSPEKTION I SAMBAND MED OBLIGATORISK HÄLSOÖVERVAKNING (Lag om djursjukdomar 441/2013, 8 § och JSM förordning 1037/2013, 16 §)
1. Salmonellaprovtagning av djurhållningsplatsens flockar efter föregående inspektionsbesök (fortsätt vid behov på separat bilaga):
Undersökt enligt
salmonellakontrollprogrammet:
KläckningsÅlder nu
AnkomstUtmönstrings- Antalet
ProvtagningsFlocksignum
datum
(veckor)
datum
datum
fåglar
datum*)
Ja
Nej

*) Alla undersökningar av alla flockar efter föregående inspektionsbesök
För kännedom:

Sid. 1-4: kommunveterinären, djurhållningsplatsen, regionförvaltningsverket

Sid. 1-2: slakteriet/äggpackeriet
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Flocksignum

Kläckningsdatum

Ålder nu
(veckor)

Ankomstdatum

Utmönstringsdatum

Antalet
fåglar

Provtagningsdatum*)
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Undersökt enligt
salmonellakontrollprogrammet:
Ja
Nej

Anmärkningar:

*) Alla undersökningar av alla flockar efter föregående inspektionsbesök

2. Salmonellaprovtagning i kläckeriet efter föregående inspektionsbesök (fortsätt vid behov på separat bilaga):
Skriftlig provtagningsplan för provtagningen vid kläckeriet
I ordning

Nej, anmärkningar:

Provtagningsplan har skickats till kommunveterinären

Ja

Nej

Undersökt enligt provtagningsplanen:
Provtagningsdatum

Ja

Nej

Ytterligare information

Anmärkningar

Bokföring och anmälningar (* Anmärkningarna antecknas i punkt 8.)
3. Har salmonellasmitta konstaterats på djurhållningsplatsen under de
3 senaste åren?

Nej

Ja, när?

4. Bokföring över salmonellakontrollen (JSMf 1037/2013 33 §)

I ordning

Nej*

5. Förteckning över djurhållningsplatsens fåglar (JSMf 867/2010 5 §)

I ordning

Nej*

I ordning

Nej*

I ordning

Nej*

6. Anmälningar om flockar som anlänt till djurhållningsplatsen
(SRf 838/2013 8 §)
7. Broilrar: Åtgärder enligt JSMf 10/VLA/2007 6 § som ska vidtas med
anledning av fynd av campylobacter
8. Anmärkningar eller ytterligare information

Datum

För kännedom:

Inga fynd av campylobacter

Kommunveterinärens underskrift samt stämpel eller namnförtydligande

Sid. 1-4: kommunveterinären, djurhållningsplatsen, regionförvaltningsverket

Sid. 1-2: slakteriet/äggpackeriet
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DEL II DJURHÅLLNINGSPLATSENS SKYDD MOT DJURSJUKDOMAR OCH PRODUKTIONSHYGIENEN
(Lag om djursjukdomar 441/2013 7 §, 90 §; JSM förordning 1368/2011 4-5 §)
BYGGNAD OCH FÖRHÅLLANDEN
1. Planritning över produktionsenheten
Under inspektionsbesöket visas en planritning över produktionsenheten upp för kommunveterinären. Om det inte finns en färdig
planritning, ritas den här. Planritningen/situationsplanen är till hjälp vid gestaltningen av de kritiska punkterna; rutter,
gödselhantering, foderlager och fodersilon, vägen till äggrummet, sjukdomsspärr etc. Rita också ut rutterna och djurströmmarna på
planritningen.
Märk ut avdelningarna med följande
U = uppfödningsavdelning, V = värpningsavdelning, Ä = äggrum, Ktr = kontor,
förkortningar:
F = Foderlager, K = kompost, G = gödselstad, S = smittospärr, - = ventilation,
→ = med pilar anges rutterna för människor och fordon (transporter av djur, foder, ägg,
gödsel etc.)

Planritningen granskad
Åtgärdsförslag:

För kännedom:

Sid. 1-4: kommunveterinären, djurhållningsplatsen, regionförvaltningsverket

Sid. 1-2: slakteriet/äggpackeriet
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SJUKDOMSSKYDD OCH PRODUKTIONSHYGIEN
2. En skriftlig beskrivning av förfarandena för att skydda djurhållningsplatsen för djursjukdomar (DSL 441/2013 7 §)
Ja

Nej, åtgärdsförslag:

3. Andra fjäderfä på gården
Nej

Ja, vilka?

4. Andra produktions- eller sällskapsdjur på gården
Nej

Ja, vilka?

5. Används en smittospärr
Ja

Nej, åtgärdsförslag:

6. Skyddsklädsel
För skötaren

Skor
Ja

Nej

Kläder
Ja

Nej

För veterinären

Ja

Nej

Ja

Nej

För besökare

Ja

Nej

Ja

Nej

För den som transporterar ägg/djur
Åtgärdsförslag:

Ja

Nej

Ja

Nej

7. Har fåglarna tillgång ut
Nej
Ja, ytterligare information:
8. Bekämpning av skadedjur (innefattar produktionslokaler, lager för foder och strö)
I ordning
Nej, åtgärdsförslag:
9. Rengöring och tvätt av hallen mellan omgångarna
Ja
Nej, åtgärdsförslag:
10. Desinfektion av hallen mellan omgångarna
Ja
Nej, åtgärdsförslag:
11. Rengöring av dricks- och foderlinjerna mellan omgångarna
Ja
Nej, åtgärdsförslag:
12. Avlivning av utgallrade fåglar enligt föreskrifterna
Ja
Nej, åtgärdsförslag:
13. Avlivning av höns som slutat värpa
Slakt
Avlivning, metod:
14. Destruktion av kadaver enligt föreskrifterna
Ja
Nej, åtgärdsförslag:
15. Granskning av bokföringen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004, bilaga I; JSMf 1368/2011 5 §)
Foderbokföring
I ordning
Nej
Bokföring över medicinsk behandling (inkl. vacciner)
I ordning
Nej
16. Foder som används
Egen spannmål
Köpt spannmål
Industriellt foder
17. Fraktblandare anlitas
Ja
Nej
18. Märkning av foderlager
Ja
Nej
19. Uppföljning av vattenåtgången
Ja
20. Uppföljning av foderåtgången
Ja
21. Journalföring över sjukdomar och döda fåglar
Ja
22. Har orsakerna till en ökad utgallring utretts?
Ja
Ytterligare information, anmärkningar eller rekommenderade åtgärder

Datum

För kännedom:

Nej
Nej
Nej
Nej

Ingen ökad utgallring

Kommunveterinärens underskrift och namnförtydligande eller stämpel

Sid. 1-4: kommunveterinären, djurhållningsplatsen, regionförvaltningsverket

Sid. 1-2: slakteriet/äggpackeriet
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ANVISNINGAR TILL KOMMUNVETERINÄREN
DEL I
Bestämmelser om inspektion i anslutning till obligatorisk hälsoövervakning ingår i 8 § i lagen om djursjukdomar och i 4 kap. i jord- och
skogsbruksministeriets förordning om kontroll av salmonella hos höns och kalkoner (1037/2013). I samband med inspektionsbesöket tar
kommunveterinären salmonellaprover från djurhållningsplatsen i enlighet med 4 kap. i förordning (1037/2013). En separat remiss om
provtagningen fylls i för laboratoriet.
1. För var och en flock på djurhållningsplatsen kontrolleras att salmonellaproverna har tagits så som förutsätts i lagstiftningen. Alla
provtagningsdatum antecknas på blanketten. Man måste också kontrollera provtagningen av de flockar som har utmönstrats efter
föregående inspektionsbesök. Provtagningskraven har beskrivits i 3 kap. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av
salmonella hos höns och kalkoner (1037/2013). Om det finns brister i provtagningen beskrivs de i punkten anmärkningar.
2. Enligt 11 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av salmonella hos höns och kalkoner (1037/2013) tas
produktionsmiljöprov i kläckeriet i enlighet med en skriftlig provtagningsplan som aktören uppgjort och som lämnats till
kommunalveterinären. När provtagningsintervallen och antalet prov planeras ska kläckeriets produktionskapacitet, konstruktioner och
verksamhetssätt beaktas. Under inspektionsbesöket i kläckeriet jämförs de genomförda provtagningarna med provtagningsplanen.
Eventuella brister beskrivs i punkten anmärkningar.
4. I 33 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av salmonella hos höns och kalkoner (1037/2013) bestäms om aktörens
journalföring. Den journalföring om provtagningen som ingår i den obligatoriska hälsoövervakningen ska göras per flock. Av journalföringen
ska i fråga om varje flock framgå datum för provtagningen, undersökningsresultaten för proven och uppgifter om flocken i bilaga 1 i
förordningen. Uppgifterna om provtagning av flocken ska kunna sammankopplas med uppgifter om flocken i en sådan förteckning som förs
i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av fjäderfä och vissa andra fåglar (867/2010). Av journalföring
som gäller ett kläckeri ska framgå datum för provtagningen, antalet prov, provtagningsobjekten och undersökningsresultaten av proven.
Om det konstateras brister i journalföringen ska aktören uppmanas att komplettera journalen.
5. Enligt 5 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av fjäderfä och vissa andra fåglar (867/2010) förs förteckning
över djuren i enlighet med 21–22 § i lagen om ett system för djuridentifiering (238/2010). Lagens 21 § stipulerar att en aktör som är
ansvarig för djur ska föra förteckning över djur som aktören äger eller innehar separat för varje djurart och djurhållningsplats.
Förteckningen ska hållas uppdaterad antingen med hjälp av en pappersblankett eller i elektronisk form så att den vid behov kan visas för
tillsynsmyndigheten. Förteckningen ska bevaras i tre kalenderår från utgången av det år då den senaste anteckningen om djur fördes in i
förteckningen. Enligt lagens 22 § fastställer Livsmedelsverket en mall för den i 21 § avsedda förteckningen över djur enligt djurart. I fråga
om fjäderfä har en mall för förteckningen inte fastställts.
6. Enligt 8 § i statsrådets förordning om hälsoövervakning av djur och om bekämpning av djursjukdomar vid artificiell reproduktion av djur
(838/2013) ska den aktör som är ansvarig för en djurhållningsplats till kommunalveterinären anmäla anskaffningen av nya fåglar till
djurhållningsplatsen. Anmälan ska göras inom två veckor från det att fågelflocken har anlänt. Alternativt kan kommunalveterinären
underrättas på förhand om planerade ankomsttider för nya flockar under följande kalenderår.
7. I 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av campylobacter hos broiler (10/VLA/2007) bestäms om åtgärder som
ska vidtas på djurhållningsplatsen om förekomst av campylobacter konstaterats. Om campylobacter upprepade gånger konstaterats i
slaktpartier från en djurhållningsplats, ska djurhållningsplatsens ägare eller innehavare utvärdera de produktionshygieniska förhållandena
på djurhållningsplatsen och till behövliga delar förändra sin arbets- och hygienpraxis. Kommunveterinären ska i samband med
salmonellakontrollbesöket kontrollera vilka åtgärder som vidtagits och ge behövliga råd om hur bristerna kan rättas till.
8. Om det observeras brister vid en inspektion i anslutning till obligatorisk hälsoövervakning ska de antecknas i punkten anmärkningar. För
att korrigera bristerna ges en åtgärdsuppmaning och en ändamålsenlig tidsfrist för korrigeringen. Om kommunalveterinären konstaterar
att det föreligger allvarliga problem i fråga om iakttagandet av de skyldigheter som ingår i den obligatoriska hälsoövervakningen, ska
antalet inspektioner ökas (JSMf 1037/2013, 16 §).
I punkten kan man också anteckna andra ytterligare upplysningar som är bra att känna till för den aktör som är ansvarig för
djurhållningsplatsen eller med tanke på nästa inspektion. Administrativa tvångsmedel föreskrivs i kapitel 18 i lagen om djursjukdomar
(441/2013).
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DEL II
Skyddet av djurhållningsplatsen för djursjukdomar kontrolleras med stöd av 90 § i lagen om djursjukdomar. Bestämmelser om
sjukdomsskydd ingår i 7 § i lagen om djursjukdomar enligt vilken den aktör som är ansvarig för en djurhållningsplats är skyldig att sörja för
förfaranden som med hänsyn till djurhållningsplatsens verksamhet i tillräcklig utsträckning förhindrar att djursjukdomar som ska bekämpas
sprids till platsen. Dessutom granskas förpliktelserna enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning 1368/2011
(primärproduktionsförordningen).
2. Enligt 7 § i lagen om djursjukdomar ska aktören utarbeta en skriftlig beskrivning av de förfaranden som förhindrar att djursjukdomar som
ska bekämpas sprids till djurhållningsplatsen, om djurhållningsplatsen är ett i livsmedelslagen avsett primärproduktionsställe.
3–14 och 16–22. Lagstiftningen om djursjukdomar innehåller inga detaljerade bestämmelser om vilka förfaranden som ska följas för att
förebygga djursjukdomar på en djurhållningsplats för fjäderfä. På blanketten har det sammanställts de centrala faktorer som inverkar på
förebyggandet av salmonella (och andra smittsamma djursjukdomar). När djurhållningsplatsens skydd för sjukdomar inspekteras beaktar
man verksamheten på djurhållningsplatsen. Vid behov ska den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen ges råd och instruktioner för
att förbättra skyddet för djursjukdomar. Dessa faktorer antecknas på inspektionsblanketten. Bestämmelser om vissa punkter som nämns
på blanketten ingår också i lagstiftningen om djurskydd. Om det vid inspektionen observeras verksamhet som strider mot
djurskyddslagstiftningen måste man vidta åtgärder som förutsätts i den.
Anvisningar om sjukdomsskydd ingår till exempel i följande av Evira utvärderade guider om god praxis: Lihasiipikarjatilan hyvän hygienian
opas (på finska) och God praxis för märkning av foderlager på husdjursgårdar. Guiderna finns att få på ETT:s webbplats (www.ett.fi). På
ETT:s sida finns det också andra anvisningar om sjukdomsskydd. Under kontrollbesöket går man vid behov igenom guiderna och
anvisningarna tillsammans med aktören.
15. I bilaga I till EU:s allmänna förordning om livsmedelshygien ((EG) 852/2004) ingår allmänna hygienbestämmelser som ska tillämpas
inom primärproduktionen. Enligt bilaga I, del A, punkt III ska aktören föra journal i synnerhet över följande:
a) uppgifter om art och ursprung i fråga om foder som ges till djuren,
b) uppgifter om veterinärmedicinska preparat eller annan behandling som djuren fått, behandlingsdatum samt
karenstid,
c) uppgifter om förekomsten av sjukdomar som kan påverka säkerheten hos produkter av animaliskt ursprung,
d) resultat av alla analyser som utförts på prover från djur eller andra prover för diagnosändamål av betydelse för
människors hälsa, och
e) relevanta rapporter om kontroller av djur eller produkter av animaliskt ursprung.
Kraven på journalföring har preciserats i 5 § i primärproduktionsförordningen (1368/2011).
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