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Detta har hänt fram till mars månads slut.
Föreskriftsgranskningen är klar!
I förra nyhetsbrevet berättade vi om den granskning som har pågått av de cirka 75 föreskrifter
som vi har idag. Nu har Jordbruksverket granskat dessa utifrån AHL (nya djurhälsoförordningen) och OCR (kontrollförordningen). Alla medarbetare har gjort ett fantastiskt
arbete och den första granskningen är därmed klar. Resultatet av granskningen blev följande:

Föreskriftskollen

Paragrafer som omfattas av AHL

Paragrafer som ska upphävas

Paragrafer som behöver utredas

Paragrafer som omfattas av OCR

Paragrafer som kan kvarstå

Totalt så granskades ca 1400 bestämmelser. Den övergripande bilden är att:







746 paragrafer har man funnit omfattas av AHL.
447 poster har man bedömt ska upphävas, antingen till följd av AHL/OCR eller av
andra skäl.
137 bestämmelser/paragrafer bedöms kunna kvarstå mer eller mindre oförändrade.
702 bestämmelser bedömer handläggare, teamledare och jurist behöver
utredas/analyseras närmare. Bland dessa finns paragrafer som omfattas av AHL men
det är osäkert om de innebär en dubbelreglering eftersom man inte har kunnat kolla
alla underakter än. Många av dessa kan med andra ord komma att kategoriseras som
”utgå”.
30-tal bestämmelser bedöms omfattas av OCR.

Arbetet med att utreda bestämmelserna fortgår och det kommer bli intressant att se hur dessa
”tårtbitar” i diagrammet kommer att ändras framåt. Vi fokuserar nu på att börja ta fram våra
nya föreskrifter utifrån AHL och de underliggande akterna.
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Möten med näringen
Under mars månad har vi haft möten med näringen för djurslagen bi, vattenlevande djur och
häst. Dessa djurslag berörs av större ändringar och vi har därför valt att ha separata
informationsmöten samt gett möjlighet till frågor och input till projektet. Vi har av samma
anledning som ovan valt att ha egna arbetsgrupper för dessa djurslag. Resterande arbete görs i
projektets referensgrupp. Vi tycker generellt att det upplevs positivt med denna kontakt och vi
strävar efter dialog genom hela projektet! Du hitta minnesanteckningar från
referensgruppsmötena på vår hemsida www.jordbruksverket.se/ahl

Webbutbildning
Projektet håller på att ta fram en webbutbildning som ska presentera EUs nya
djurhälsoförordning, AHL. Utbildningen kommer att vara tillgänglig för alla och syftet är att
introducera AHL och att ge bättre förståelse för hur förordningen är uppbyggd och hur dess
innehåll kan påverka just dig och andra. Vi arbetar för att kunna släppa utbildningen i slutet
på april.

Coronaviruset covid-19
Precis som för resten av Sverige så berörs även AHL-projektet av större frånvaro än normalt
bland våra medarbetare. Vi arbetar på så gott det går för att kunna leverera i tid när det gäller
våra föreskrifter.
Mycket av EU-arbetet sköts nu skriftligt. Vissa möten har ställts in och något möte har hållits
via länk. Vi väntar på mer information om hur man ska göra med dessa möten och arbetet
som är kopplat till dem.
Med vänlig hälsning,
Sofia Wessman, projektledare för AHL-projektet
sofia.wessman@jordbruksverket.se

