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BESLUT

Dnr 6.2.18-10319/2021

2021-06-01

Djuravdelningen

Till den det berör

Beslut om att upphäva nivå 2-område
Jordbruksverkets beslut
Jordbruksverket upphäver tidigare meddelat beslut om nivå 2-område1.
Beskrivning av ärendet
Den 6 november 2020 upprättades ett nivå-2 område för hela Sverige avseende
förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen fågelinfluensa från vilda fåglar till
fjäderfä och andra fåglar. Sedan skyddsnivån upprättades har 24 besättningar i Sverige
drabbats av högpatogen fågelinfluensa. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har under
denna tid konstaterat över 80 fall hos vilda fåglar som hittats döda i naturen.
Den 17 maj 2021 upphävdes delvis ovan nämnda beslut, och bland annat hobbybesättningar
fick lättade restriktioner2.
Motivering
Under den senare delen av våren 2021 har det i Sverige skett en avmattning i antalet utbrott
av högpatogen fågelinfluensa inom såväl kommersiella som hobbybesättningar, men också
sett till vilda döda fåglar med högpatogen fågelinfluensa.
SVA har i sin riskbedömning daterad den 27 maj 2021 konstaterat att mer än en månad gått
sedan det senaste utbrottet av högpatogen fågelinfluensa hos fjäderfä eller fåglar i
fångenskap i Sverige. Det senaste fyndet av högpatogen fågelinfluensa hos vild fågel skedde
den 5 maj i Skåne.
Fågelinfluensavirusets överlevnadstid i miljön blir kortare av stigande temperaturer och ökad
UV-instrålning.
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Jordbruksverkets beslut den 6 november 2020 och med diarienummer 6.2.18-16984/2020.
Jordbruksverkets beslut den 17 maj 2021 och med diarienummer 6.3.17-09065/2021.
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Merparten av de vattenlevande flyttfåglar som rör sig över Sverige antas nu ha rört sig mot
sina häckningsområden och de stora flockarna har skingrats. Detta gäller också de vitkindade
gäss som observerats i stora antal i södra och östra Sverige under maj månad.
Även i våra grannländer ses en positiv trend med en avtrappning i antalet vilda fåglar med
högpatogen fågelinfluensa i bland annat Danmark och Tyskland.
SVA bedömer att sannolikheten för att fjäderfä utsätts för smitta av högpatogen
fågelinfluensa vid utevistelse är låg, men dock inte försumbar. Den högsta sannolikheten
finns i de områden i södra och östra Sverige där förekomsten av vattenlevande vilda fåglar
varit hög och där det förekommit ett större antal fynd av vilda fåglar med högpatogen
fågelinfluensa.
Utifrån ovanstående resonemang bedömer Jordbruksverket att det finns skäl att häva de
restriktioner som omfattas av beslutet från den 6 november 2020 och som ännu inte
upphävts.
Övriga upplysningar
Enligt 22 § epizootilagen (1999:657) gäller detta beslut omedelbart.
Observera att de biosäkerhetsåtgärder för anläggningar med fjäderfä eller fåglar i fångenskap
som anges i 2 kap. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2021:10)
om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen
fortfarande gäller för de anläggningar som omfattas av detta beslut.
I detta ärende har avdelningschefen Annett Kjellberg beslutat. Caroline Bössfall har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har också Lotta Hofverberg deltagit.
Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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