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Beslut 
 

Datum 
2023-03-23 

Diarienummer 
6.2.18-05251/2023 
 
 
 

 

Smittbekämpningsenheten 

Kristina Fontel 

Till den det berör 

 
   

   

Sverige 

 

Obligatorisk övervakning under 2023 avseende 

förekomst av aviär influensa hos fjäderfä 

 Jordbruksverkets beslut 

Jordbruksverket beslutar att obligatorisk övervakning avseende aviär influensa hos 

fjäderfä ska ske under 2023 på så sätt som framgår av bilagan. 

Beskrivning av ärendet 

Sverige ska varje år lämna in en ansökan till EU-kommissionen med ett förslag till 

nästkommande års övervakning avseende aviär influensa hos fjäderfä och vilda 

fåglar. Kommissionen beslutade den 14 mars 2023 att godkänna Sveriges förslag 

till övervakningsprogram för 2023.  

Motivering 

Alla medlemsstater i EU har ett övervakningsprogram för aviär influensa hos 

fjäderfä och vilda fåglar. Övervakningsprogrammet är en viktig del i en effektiv 

strategi för att förebygga och bekämpa sjukdomen. Utformningen av programmet 

och vilka djur som ingår i övervakningen regleras av gemensamma EU-regler, bl.a. 

i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/6891.  

I 6 kap. 2 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2021:10) 

om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och 

smittämnen framgår bland annat att Jordbruksverket årligen ska besluta om 

provtagningens omfattning. 

Enligt 3 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. och 3 § förordningen 

(2006:815) om provtagning på djur, m.m. får Jordbruksverket besluta om 

provtagning eller undersökning av djur för att kartlägga förekomst av, fastställa 

frihet från eller kontrollera smittsamma djursjukdomar. 

                                                      
1 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 av den 17 december 2019 om komplettering av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om övervakning, 

utrotningsprogram och sjukdomsfri status för vissa förtecknade sjukdomar och nya sjukdomar. 
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Eftersom EU-kommissionen har godkänt Sveriges övervakningsprogram för 2023 

beslutar Jordbruksverket härmed att övervakningen hos fjäderfä ska genomföras i 

enlighet med bilagan. 

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, och  

• varför du tycker att det ska ändras. 

Du ska skriva till Förvaltningsrätten, men skicka eller lämna överklagandet till: 

Jordbruksverket  

551 82 Jönköping 

Du kan också skicka överklagandet till jordbruksverket@jordbruksverket.se. 

Övriga upplysningar 

I detta ärende har enhetschefen Maria Ekengard beslutat. Kristina Fontel har varit 

föredragande. 

 

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

Bilagor 

Antal fjäderfäbesättningar som ska provtas under 2023 

 

mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se



Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		Beslut om övervakning av fågelinfluensa 2023.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 29

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling






Till början
