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Aktuellt från AHL-projektet 
Nu nalkas semestertider och alla projektdeltagare arbetar intensivt med att ta fram skrivelser 

till våra nya föreskrifter på djurhälso- och smittskyddsområdet. Vi har haft en intensiv vår och 

alla har arbetat på ett mycket bra sätt under de förutsättningar vi haft. Stort tack till alla er som 

för arbetet framåt! 

Förslag på tre nya författningar 
I projektet arbetar vi utifrån ett förslag som bygger på tre stycken nya författningar utifrån det 

som ska täckas in av AHL. De är uppdelade enligt följande (observera att namnen på 

författningarna kan komma att ändras): 

 Anmälningsplikt och övervakning 

 Medvetenhet om, beredskap inför och bekämpning av sjukdom 

 Registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttningar samt införsel till unionen och 

export 

Vår struktur utgår från AHL och dess underakter. Viss hänsyn har även tagits till det förslag 

som finns angående ny lag och förordning. 

När det gäller nationella bestämmelser för semin och embryon kommer dessa att ligga i en 

egen författning. Nuvarande saknummer kommer därmed försvinna och våra nya författningar 

får därmed nya saknummer att förhålla sig till.  

Eventuell komplettering av föreskriftsstruktur under 2021 och 2022 
På grund av olika anledningar, så som tidsaspekten samt att inte alla underakter, lag och 

förordning är på plats, kommer vissa delar att tas i ett senare skede. Detta innebär att vår nya 

föreskriftsstruktur kan komma att kompletteras under 2021 och 2022. Det gäller exempelvis 

föreskrifter om TSE som inte omfattas av AHL. Det är viktigt att vi arbetar fram regelverket 

med en gedigen utredning och ställningstagande i samråd med berörda. Vi prioriterar de 

ändringar som krävs utifrån AHL. 

Brett stöd för Lettlands önskan om flyttat tillämpningsdatum 
Lettland har bett om stöd från övriga medlemsstater att via brev till EU-kommissionen också 

lyfta frågan om att skjuta upp tillämpningsdatumet för AHL med ett år till den 21 april 2022, 

alternativt till 1 januari 2022. Lettland har fått ett brett stöd från övriga medlemsstater och 

Sverige stödjer Lettlands förslag. Förseningen av framtagande av underliggande akter har 

gjort det svårt för utredningen som tar fram förslag till nationell lag och förordning att få klart 

den i tid och utredningen har också, bland annat av dessa skäl, förlängts till den 30 oktober 

2020. I och med detta så försvåras arbetet med att ha de lagändringar som krävs på plats till 

dess att AHL ska börja tillämpas. Vi avvaktar fortfarande besked från EU-kommissionen i 

frågan. Vi i AHL-projektet kommer att arbeta på som vanligt oavsett besked men anser oss 

kunna undvika merarbete samt att vi får längre tid för att kunna utreda viktiga frågor om 

besked om uppskjutning kommer.  
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Till hösten 2020 och våren 2021 kommer arbetet med kommunikation och att ta fram 

information och kontrollvägledningar att intensifieras. Mer information om detta kommer i 

nyhetsbrev efter sommaren.  

 

Med önskan om en trevlig sommar och semester! 

Vänligen 

Sofia Wessman, projektledare AHL-projektet 
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