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BESLUT
Datum
2021-11-02

Smittbekämpningsenheten

Diarienummer
6.2.18 -18145/2021

Till den det berör

Beslut om att upprätta nivå 2-område
Jordbruksverkets beslut
Jordbruksverket beslutar att upprätta ett nivå 2-område avseende förebyggande
åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä
och andra fåglar.
Nivå 2-område omfattar Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Kalmar län,
Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Örebro län, Västra
Götalands län och Östergötlands län samt delar av Jönköpings län i en radie på 20
km runt om Vättern.

Motivering
Det högpatogena fågelinfluensavirus (HPAI) som orsakade ett stort antal utbrott av
fågelinfluensa på tama fjäderfän i Europa 2020/2021 har kvarstått och fortsatt att
cirkulera i den vilda fågelpopulationen både i Sverige och i våra grannländer.
Under sommaren och hösten 2021 har smittan fortsatt konstaterats hos vilda fåglar
i Sverige.
Enligt den senaste lägesrapporten från SVA finns det likheter med 2020 med
rapporter om HPAI hos vilda och tama fåglar under augusti-september i områden
där flyttfåglar passerar mellan häckningsområden i Sibirien och
övervintringsområden i Europa. Flyttfåglarna riskerar då att bära med sig
potentiellt nya varianter av influensavirus till Europa.
Situationen inom Europa är i nuläget svårtolkad då det är delvis oklart om
rapporter av fynd beror på övervintrade influensatyper eller om de är
nyintroducerade med flyttfåglar. De virus som hitintills kartlagts (sekvenserats) har
dock varit av virusvarianter som cirkulerade redan under förra säsongen i Europa.
Under den senaste veckan har utbrott hos fjäderfä rapporterats från Italien,
Tyskland och Estland.
Risken för introduktion av HPAI till fjäderfä bedöms vara generellt högre i
följande län: Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Kalmar län, Skåne län,
Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västra Götalands län och
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Östergötlands län. Även delar av Jönköpings län skulle kunna ha en högre risk för
introduktion av HPAI och då särskilt inom ca 20 km från sjön Vättern.
Bedömningen baseras på historisk förekomst av HPAI hos tamfågel i Sverige i
samband med flyttfågelströmmar.
Risken för introduktion av HPAI till fjäderfä och andra tamfåglar från vilda fåglar
bedöms vara generellt förhöjd. Särskilt bedöms risken vara förhöjd för tamfåglar
med utevistelse eller låg biosäkerhet i de län som nämns ovan, med undantag för
Uppsala län där risken ännu inte är förhöjd men förväntas öka senare på säsongen.
Under den närmaste tiden förväntas antalet flyttfåglar som passerar Sverige att öka
samtidigt som lufttemperaturerna förväntas minska, vilket tillsammans ökar risken
för introduktion. Utvecklingen hittills har likheter med säsongen 2016/17 och
2020/21.
Den 1 november 2021 har FAO, Food and Agriculture Organization av the United
Nations, skickat varningslarm till alla EU länder med uppmaningen att bl.a. öka
övervakning och biosäkerhet ffa i högriskområden. Den 1 november 2021
rapporterade Danmark sitt första fall av fågelinfluensa på en kalkonbesättning på
Själland.
Utifrån ovanstående resonemang bedömer Jordbruksverket att det finns skäl att
upprätta nivå 2-område. Området ska omfatta Blekinge län, Gotlands län, Hallands
län, Kalmar län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län,
Örebro län, Västra Götalands län och Östergötlands län samt delar av Jönköpings
län i en radie på 20 km runt om Vättern.
Av 2 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:17) om
förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa från vilda
fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap framgår bl.a. att
föreskrifterna endast är tillämpliga om Jordbruksverket har fattat beslut om att
upprätta ett nivå 2 eller 3-område.
Vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas i ett nivå 2-område framgår av 13 – 24
§§ i de ovannämnda föreskrifterna.

Hur du överklagar
Du kan överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet
ska vara skriftligt. När du överklagar ska du skriva
 vilket beslut du överklagar
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du tycker att det ska ändras.
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Du ska adressera ditt överklagande till förvaltningsrätten men skicka eller lämna
det till:
Jordbruksverket
551 82 Jönköping
Du kan också skicka överklagandet till jordbruksverket@jordbruksverket.se
Ditt överklagande måste ha kommit in till Jordbruksverket inom tre veckor från
den dag som du tagit del av beslutet.

Övriga upplysningar
Enligt 22 § epizootilagen (1999:657) gäller detta beslut omedelbart.
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