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Beslut
Datum
2022-03-11

Diarienummer
6.2.18–04012/2022

Till den det berör
Smittbekämpningsenheten
Matilda Nilsson

Sverige

Obligatorisk övervakning under 2022 avseende
förekomst av aviär influensa hos fjäderfä
Jordbruksverkets beslut
Jordbruksverket beslutar att obligatorisk övervakning avseende aviär influensa hos
fjäderfä ska ske under 2022 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 9 februari 2022 att godkänna Sveriges förslag
till övervakningsprogram för 2022.

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.
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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 2022
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 Lotta Hofverberg beslutat. Matilda Nilsson har
varit föredragande.

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilagor
Antal fjäderfäbesättningar som ska provtas under 2022
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