Svensk författningssamling

SFS 1999:659

Epizootiförordning;

Utkom från trycket
den 30 juni 1999

utfärdad den 10 juni 1999.
Regeringen föreskriver följande.

De epizootiska sjukdomarna
1 § De sjukdomar som omfattas av epizootilagen (1999:657) anges i verkställighetsföreskrifter av Statens jordbruksverk.

Förebyggande åtgärder och bekämpning
2 § Jordbruksverket leder och samordnar de förebyggande åtgärderna och
bekämpningen enligt epizootilagen (1999:657).
3 § Statens livsmedelsverk, Statens veterinärmedicinska anstalt och länsstyrelserna skall i samråd med Jordbruksverket upprätta beredskapsplaner
som anger vilka åtgärder som myndigheterna skall vidta för att bekämpa inträffade epizootiska sjukdomar.
4 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter som avses i 2, 5, 6, 8 och
17 §§ epizootilagen (1999:657) samt besluta enligt 8 och 10 §§ lagen. Verket
får också meddela föreskrifter om vilken myndighet som skall besluta enligt
5, 7 och 9 §§ lagen och vilken myndighet beslut enligt 4 § lagen skall underställas.
5 § Jordbruksverket får anställa veterinärer på arvodestjänster som distriktsveterinärer att medverka vid bekämpningen av epizootiska sjukdomar.

Ersättning
6 § Ersättning enligt epizootilagen (1999:657) beslutas av Jordbruksverket.
7 § Ersättning enligt 15 § tredje stycket epizootilagen (1999:657) skall
lämnas vid utbrott av sjukdomarna afrikansk svinpest, klassisk svinpest,
mul- och klövsjuka, vesikulär svinsjuka (SVD) samt sjukdomar i gruppen
transmissibel spongiform encefalopati (TSE).
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8 § Ett intyg om djurens värde skall fogas till ansökan om ersättning enligt
15 § epizootilagen (1999:657) för husdjur som har avlivats eller dött till följd
av skyddsympning eller annan behandling.
9 § Värdering av djuren skall göras av värderingsmän som utses av Jordbruksverket efter förslag av länsstyrelsen. När ett djur avlivas med stöd av
3 § epizootilagen (1999:657) skall dock värderingen göras av veterinären.
10 § Vid värderingen skall hänsyn tas till djurets slaktvärde och till det livvärde djuret kan anses ha utöver slaktvärdet. Vid uppskattning av livvärdet
skall särskilt avseende fästas vid djurets produktionsförmåga, ålder och
avelsvärde.
11 § Värderingsmännen har rätt till ersättning av staten enligt bestämmelser som meddelas av Jordbruksverket.
12 § Jordbruksverket meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter
som skall fogas till ansökan om ersättning och om värderingen av uppkomna
förluster.
13 § Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket för visst fall lämna
ersättning även för annan kostnad eller förlust än som anges i 15 § epizootilagen (1999:657), om kostnaden eller förlusten beror på beslut enligt lagen
eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter.

Övriga bestämmelser
14 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
15 § Ytterligare bestämmelser för verkställigheten av epizootilagen
(1999:657) meddelas av Jordbruksverket.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999, då epizootiförordningen (1980:371) skall upphöra att gälla.
2. Den äldre förordningen gäller dock fortfarande i de fall där beslut enligt
4 § i epizootilagen (1980:369) har fattats före den 1 oktober 1999.
På regeringens vägnar
KJELL LARSSON
Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)
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