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Nyhetsbrev AHL-projektet 
Nu är vi tillbaka efter semestrarna och arbetet har rullat igång med besked! Den 18 augusti 

hade vi en första dragning för vår avdelningschef om de bestämmelser som behöver gå på 

teknisk runda. Bestämmelser som behöver gå på teknisk runda måste föranmälas till EU-

kommissionen och därmed underkastas en frysningsperiod på tre månader innan de får antas. 

Dessa kommer att granskas internt och gå på obligatoriskt samråd för att sedan gå på extern 

remiss under perioden 18 september till 5 oktober. 

De tekniska bestämmelserna ska i senare skede inkorporeras i den nya föreskriftsstrukturen 

som AHL-projektet tar fram. 

Följande områden har vi identifierat som behöver anmälas till kommissionen som tekniska: 

 föreskrifter om Paratuberkulos och PRRS som ska ersätta nuvarande införselkrav 

 veterinärmedicinska läkemedel – förbud och undantag 

 vattenlevande djur, odlingstillstånd samt förflyttning 

 föreskrifter kring bekämpning och förflyttning av bin 

 föreskrifter kring tillstånd för införsel av vissa djur. 

 

Fortsatt intensivt arbete med att ta fram nya föreskrifter 

Arbetet med resterande föreskrifter pågår parallellt med detta arbete fram till mitten på 

oktober då arbetet fortlöper med granskningar internt. Den externa remisstiden blir under 

perioden 15 december till 3 februari. I höst och vår kommer vi även att intensifiera arbetet 

med att ta fram information till alla berörda parter. Det är viktigt för oss att enskilda i god tid 

ska få information om ändringar som påverkar dem.  

 

Webbutbildning AHL 

Den 16 september lanserar vi vår webbutbildning som ska ge en introduktion till vår nya 

djurhälsoförordning (AHL). Syftet med utbildningen är att ge en bättre förståelse för AHL, 

hur den är uppbyggd, hur man hittar i den och hur den påverkar vår nationella lagstiftning. Vi 

hoppas att webbutbildningen ger dig en god överblick av, och kunskap om, AHL. Du kommer 

att hitta den under vår webbsida www.jordbruksverket.se/ahl samt på Jordbruksverkets 

ordinarie webbplats.  

Hör gärna av dig om du har frågor, funderingar eller annan input till oss! 

Med vänlig hälsning 

Sofia Wessman 

Projektledare AHL-projektet 

http://www.jordbruksverket.se/ahl
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