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Nyhetsbrev  
 
  
 

Nu kör vi! 
AHL-projektet (Animal health law) körde officiellt igång vid årsskiftet, men vi tjuvstartade 

föreskriftsarbetet med en föreskriftsgenomgång redan i december. Föreskriftsgenomgången 

innebär att vi ser över nuvarande föreskrifter på djurhälso- och smittskyddsområdet. Den ger 

oss möjlighet att få bättre koll på projektunderlaget inför de nya föreskrifter som vi ska ta 

fram. Det arbetet innebär att vi går igenom 75 föreskrifter. Handläggare på djuravdelningen 

gör en bedömning om föreskrifterna omfattas av djurhälsoförordningen och 

kontrollförordningen eller inte. Vi beräknar att det arbetet kommer att vara färdigt i slutet av 

februari. Handläggarna tittar också på om vi behöver göra andra ändringar som inte påverkas 

av den nya djurhälsoförordningen. Många bestämmelser kommer nämligen att försvinna från 

våra föreskrifter eftersom de nu regleras i EU-förordningen. Detta innebär att de nya 

föreskrifter som vi ska ta fram på området kommer att bli betydligt färre. 

Föreskriftssamlingen kommer att vara mer strukturerad, sammanhållen och lättare att 

använda.  

Utredningen  
Sedan början på 2019 arbetar en expertgrupp med att ta fram förslag till en ny nationell 

djurhälsolagstiftning. Jordbruksverkets expert i arbetsgruppen är Lena Hult. Förslaget skulle 

varit på plats till AHL-projektets start men är försenat. Vi beräknar kunna ta del av förslaget i 

sin helhet i augusti 2020. Trots förlängningen blir det ett tufft arbete för expertgruppen att 

hinna klart till dess, då det är mycket lagstiftning både på EU-nivå och nationellt som 

påverkas eller som expertgruppen ska tas hänsyn till. Tanken är att det ska bli en lag och en 

förordning av: 

 epizootilagen,  

 zoonoslagen,  

 huvuddelen av provtagningslagen, 

 införsellagen,  

 delar av lagen om kontroll av husdjur.  

Det innebär att det sista mötet med expertgruppen blir veckan efter midsommar. Fram till dess 

har vi tät kontakt med Näringsdepartementet eftersom våra arbeten pågår parallellt.  

EU-arbetet 

Det pågår fortlöpande möten i Bryssel om genomförande- och delegerade akter som 

specificerar bestämmelserna utifrån delar i AHL. Under 2020 minskar dock antalet fysiska 

möten och yttranden sker istället via mail. Yttrandena kräver fortfarande gemensam beredning 

hos Näringsdepartementet.  
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Alla underliggande akter är inte beslutade och vi kan i olika grad fortfarande påverka 

utformningen av dessa.  Innan akten antas ska dessutom synpunkter från allmänheten hämtas 

in och då har aktörerna inom våra näringar ett viktigt uppdrag att bidra. Det finns detaljerad  

information om statusen för samtliga akter på vår, liksom på EU:s, webbsida. Sofia Petersson 

är samordnare för arbetet med EU-mötena i AHL-projektet.  

Prioriteringar 
AHL börjar tillämpas 21 april 2021 och det är också projektets slutdatum. All anpassning till 

AHL, som vi skulle behöva göra, kommer vi inte att hinna med tills dess. Inom projektet 

arbetar vi därför utifrån prioriteringar som vi kontinuerligt ser över. Så här prioriterar vi just 

nu: 

1. Vi reviderar regler som rör förflyttningar inom EU och (till och) från tredje land, 

inklusive exempelvis gränskontrollfrågor, djurhälsointygsfrågor och de registerfrågor 

och registreringsfrågor som hänger ihop med förflyttningar 

 

2. Vi ser över hur verksamhetsutövare och allmänhet påverkas om inte de nya 

föreskrifterna är färdiga, särskilt avseende: 

- om det förhindrar en viss verksamhet, exempelvis tillstånd och godkännanden,  

- ekonomisk eller social påverkan, 

- om det bidrar till oro, att man inte vet vad man ska göra. 

 

3. Vi ser över om verksamheter med hög omsättning av djur eller som kräver snabba 

beslut kan kräva snabbare lösningar 

 

4. Vi ser över hur de förändrade reglerna kan komma att påverka det 

svenska djurhälsoläget  

 

5. Vi håller koll på hur långt kommissionen har kommit med arbetet med delegerade- 

och genomförandeakter. 

 

6. Vi ser över om bestämmelserna måste gå på tekniska runda eftersom det gör att 

föreskriftsarbetet tar längre tid. 

 

7. Vi håller koll på hur det går med utformningen av den nya svenska lagen och 

förordningen. 

 

Med vänlig hälsning 

Sofia Wessman, projektledare för AHL-projektet 

sofia.wessman@jordbruksverket.se 
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