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Till den det berör
Smittbekämpningsenheten
Matilda Nilsson

Sverige

Obligatorisk övervakning under 2021 avseende förekomst av
aviär influensa hos fjäderfä

Jordbruksverkets beslut
Jordbruksverket beslutar att obligatorisk övervakning avseende aviär influensa hos fjäderfä
ska ske under 2021 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 beslutar årligen om att godkänna Sveriges övervakningsprogram. Från och
med den 1 januari 2021 behöver medlemsstaterna fortsätta att genomföra
övervakningsprogrammet i linje med bestämmelserna i EU:s lagstiftning, trots att
medlemsstaterna ännu inte kunnat ansöka om godkännande av programmet.

Motivering
Av 1 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:3) om obligatorisk övervakning
avseende förekomst av aviär influensa hos fjäderfän framgår bland annat att Jordbruksverket
ska besluta årligen om att övervakning ska ske och omfattningen av denna.
Mot bakgrund av att EU-kommissionen har meddelat medlemsstaterna att
övervakningsprogrammet ska genomföras som planerat under 2021 fast att inga ansökningar
har kunnat göras än, samt att kommissionen klargjort för medlemsstaterna att det kommer att
vara möjligt att ansöka för hela år 2021 så snart ansökningsformulär är klara, beslutar
Jordbruksverket att övervakningen av aviär influensa ska fortgå under hela 2021.
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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.

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.

I detta ärende har enhetschef Lotta Hofverberg beslutat. Matilda Nilsson har varit
föredragande.

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilaga:
Antal fjäderfäbesättningar som ska provtas under 2021
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Bilaga
Antal fjäderfäbesättningar som ska provtas under 2021
Värphöns inomhusgående
Ca 60 flockar från olika besättningar, 10 prov/flock.
Värphöns utomhusgående
Ca 53 flockar från olika besättningar, 10 prov/flock.
Slaktkyckling
Ca 23 flockar, 10 prov/flock.
Avelsfjäderfän som omfattas av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:58)
om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfän
Ca 35 flockar, 10 prov/flock.
Kalkon
Ca 16 flockar från olika besättningar, 10 prov/flock.
Struts
Varje uppfödningsplats som skickar djur till slakt ska provtas vid ett tillfälle per år. 10 prov
ska tas per flock. I flockar med färre än 10 djur provtas samtliga djur.
Gås
Varje uppfödningsplats som skickar djur till slakt ska provtas vid ett tillfälle per år. 20 prov
ska tas per flock. I flockar med färre än 20 djur provtas samtliga djur.
Anka
Varje uppfödningsplats som skickar djur till slakt ska provtas vid ett tillfälle per år. 20 prov
ska tas per flock. I flockar med färre än 20 djur provtas samtliga djur.
Gräsand och fasan som hålls i hägn (avelsfåglar)
Samtliga avelshägn ska provtas. För gräsand ska 20 prov/flock tas och för fasan ska 10
prov/flock tas.
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