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Aktuellt från AHL-projektet
Nu har vi passerat ettårs-strecket! Det är i skrivande stund mindre än ett år innan
djurhälsoförordningen ska börja tillämpas. Vi har mycket kvar att göra men jag upplever
samtidigt att vi har kommit långt i våra olika arbetsuppgifter.
Vi arbetar i ett projekt med många utmaningar. Jag brukar nämna det främsta, nämligen att
flera underliggande akter ännu inte är färdiga och att utredningen som ser över nationell lag
och förordning pågår till sista oktober. Vi kommer därmed inte att ha en nationell lag och
förordning på plats innan 21 april 2020.
Dessa aspekter innebär merjobb i form av ytterligare utredningsarbete och många
avstämningar för oss i projektet då vi i vårt arbete med att skriva nya föreskrifter behöver ta
hänsyn till utredningens förslag som i sin tur behöver stämmas av internt och med
näringsdepartementet.
Projektet ska också ta fram en ny föreskriftsstruktur för djurhälso- och smittskyddsområdet.
Den nya strukturen ska utgå från den som finns i AHL. Det innebär att vi frångår en indelning
per djurslag som vi haft tidigare. Många av de bestämmelser som vi har i Jordbruksverkets
föreskrifter idag kommer nu istället att tas upp direkt i djurhälsoförordningen. Det innebär att
vi kommer ha betydligt färre antal bestämmelser i föreskriftsform. I förslaget till ny lag och
förordning utgår man också från strukturen i AHL och vi tror att det kommer bli lättare för
alla om vi har samma struktur på våra bestämmelser både på EU-nivå, nationellt och i våra
föreskrifter. Vi hoppas att det på så sätt ska bli lättare att hitta och förstå regelverket i sin
helhet.
Initialt i projektet har det var nödvändigt med ett gediget utrednings- och analysarbete av våra
nuvarande föreskrifter. Det var också tvunget att ge samtliga inblandade en möjlighet att läsa
och sätta sig in i den nya djurhälsoförordningen och dess underakter. Vi har i detta arbete
bland annat kartlagt:
-frivilliga och tvingande åtgärder,
-vilken information som behöver tas fram till enskilda,
-vad vi som myndighet måste vidta för åtgärder som inte kräver föreskrifter
-områden som kan vara aktuella för teknisk runda.
Vi är nu i ett stadium där vi har börjat skriva på de nya bestämmelserna men mycket
utredningsarbete kvarstår. Vi fokuserar främst på att ändra och skriva de bestämmelser som
påverkas av AHL men försöker samtidigt ta med andra ändringar som behöver göras sedan
tidigare. Vi måste dock prioritera kring önskemål och allt kommer inte att hinnas med inom
projekttiden utan behöver tas om hand i ett senare skede.

EU-arbetet
Efter några lugnare veckor ser vi nu att kommission arbetar vidare med de akter som planerats
under året och mötena vi har tillsammans sker i dagsläget digitalt.
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I början av året, 2020, gavs möjlighet för allmänheten att kommentera på den delegerade
akten KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) av den 28.4.2020 om
komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller
djurhälsokrav och krav avseende utfärdande av intyg för förflyttningar av vattenlevande djur
och produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur inom unionen. Nu har
kommentarerna sammanställts och arbetats vidare med. Akten beslutades 28 april och
förväntas publiceras senare i år.
Läs mer om vårt arbete i detaljfrågor på www.jordbruksverket.se/ahl. Vi uppdaterar sidan
kontinuerligt.
Med vänlig hälsning/
Sofia Wessman, projektledare

