
 

 

Bilaga 

Antal fjäderfäbesättningar som ska provtas under 2023

  

Värphöns inomhusgående  

Ca 60 flockar från olika besättningar, 10 blodprov/flock. 

Värphöns utomhusgående 

Ca 50 flockar från olika besättningar, 10 blodprov/flock. 

Avelsfjäderfän som omfattas av Statens jordbruksverks 

föreskrifter (SJVFS 2010:58) om obligatorisk hälsoövervakning 

av fjäderfän 

Ca 30 flockar, 10 blodprov/flock. 

Kalkon 

Ca 15 flockar från olika besättningar, 10 blodprov/flock. 

Gås 

Varje uppfödningsplats som skickar djur till slakt ska provtas vid ett tillfälle per år. 

20 blodprov ska tas per flock. I flockar med färre än 20 djur provtas samtliga djur.  

Anläggningar som håller fler än 1000 gäss ska också provtas i anläggningen vid ett 

tillfälle per år. 20 svabbar/flock. 

Anka 

Varje uppfödningsplats som skickar djur till slakt ska provtas vid ett tillfälle per år. 

20 blodprov ska tas per flock. I flockar med färre än 20 djur provtas samtliga djur.  

Anläggningar som håller fler än 1000 ankor ska provtas i anläggningen vid ett 

tillfälle per år. 20 svabbar/flock. 

Gräsand som hålls i hägn (avelsfåglar) 

Samtliga avelshägn ska provtas. Svabbar från 20 fåglar/anläggning eller 

epidemiologisk enhet. Blodprov från 20 fåglar/anläggning eller epidemiologisk 

enhet (inte samma fåglar som är svabbade). 
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