8 oktober 2020

Nyhetsbrev AHL-projektet
Vi är en mycket hektisk fas i projektet då vi nu både ska hantera remissvar för de tekniska
föreskrifterna och förbereda utskicket av de icke-tekniska. De icke-tekniska föreskrifterna
börjar närma sig ett färdigt förslag och vi ser fram emot att börja arbeta mer med att ta fram
information om dem som vi bland annat kan publicera på vår webbplats.

Ny tidsplan för bekämpningsföreskriften
Teamet som arbetar med att ta fram vår så kallade bekämpningsföreskrift har drabbats av
betydande bortfall av resurser. Vi är kort om folk helt enkelt. Det beror på att Jordbruksverket
satte igång vår krisorganisation med anledning av salmonellautbrott på gris. Eftersom vi redan
har ett pressat läge har vi därför beslutat att förlänga tidsplanen för den föreskriften. Det
innebär att den kommer att träda i kraft två månader senare än de övriga, det vill säga runt
midsommar. Vi har tittat på konsekvenserna av detta beslut och har kommit fram till att vi
inte ser några konsekvenser för djurhållare som vi inte kan hantera på andra sätt. Detta
innebär alltså att bekämpningsföreskriften inte kommer att komma ut på externremiss den 15
december likt de andra, utan skickas istället ut den 11 mars 2021 och kommer pågå fram till
den 9 april.

Datumet för när AHL träder i kraft står fast
EU-kommissionen har meddelat att de står fast vid att datumet för när AHL träder i kraft (21
april 2021) inte kommer att skjutas upp. De har gjort förtydligandet eftersom 25
medlemsländer, inklusive Sverige, tagit fram en skrivelse till EU-kommissionen där vi
begärde ett uppskjutande.

EU-arbete
EU-kommissionen har kommit igång med allt fler möten under hösten. Alla möten sker
fortfarande digitalt och alla underakter ska beslutas innan 21 april 2021. Vårt arbete med
underakterna kommer dock troligtvis att behöva fortsätta även efter AHL-projektets slut på
grund av förseningarna med dessa. Vi har haft vår EU-samordnare Sofia Peterson i projektet.
Hon har nu gått på föräldraledighet och arbetet kommer att skötas av respektive
sakhandläggare. Om ni har frågor på detta område kan ni kontakta projektledare Sofia
Wessman eller biträdande projektledare Fredrik Woods.

Tidsplan
Utifrån informationen ovan om en förlängning av tidsplanen för bekämpningsföreskriften
kommer här en förtydligande tabell över vilka datum som gäller. Informationen hittar du
också på vår webbsida.
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AHL-föreskrifter för
teknisk runda

AHL-föreskrifter som
ej kräver teknisk
runda

Bekämpningsföreskriften

Föreskrifterna och
2020-03-02 – 2020konsekvensutredning 08-13
tas fram

2020-03-02 – 202010-03

2020-03-02 – 2020-12-15

Obligatoriska
samråd

2020-09-01 – 202009-07

2020-11-16 – 202012-01

2021-02-10 – 2021-02-24

Remissperiod

2020-09-18 – 202010-05

2020-12-15 – 202102-03

2021-03-11 – 2021-04-09

Teknisk runda
(frysningsperiod)

2020-12-02- 2021-0302

-

-

GD-dragning
(beslutar
föreskrifterna)

2021-04-08

2021-04-08

2021-06-10

Föreskrifterna träder
i kraft

2021-04-21

2021-04-21

2021-06-21

Glöm inte att gå vår webbutbildning för att lära dig mer om AHL!
Med vänliga hälsningar
Sofia Wessman
Projektledare AHL-projektet
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