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Nyhetsbrev AHL-projektet 
Januari försvann lika fort som den kom och vi är redan inne i februari och har nästan redan glömt 

bort den härliga julledigheten. Nu är det redan sportlov för en del. I projektet är vi nu i en fas där de 

flesta av våra föreskrifter varit ute på externremiss. Vi har behövt förlänga tidsplanen för föreskrifter 

som berör bekämpning på grund av betydande resursbortfall i och med hantering av 

sjukdomsutbrott. Vi är nu i ett läge där vi utöver föreskriftsarbetet dels arbetar med att få de nya 

reglerna att fungera i praktiken och dels arbetar med mycket kommunikation och information. 

Lansering av ny e-tjänst och e-blankett 
Den 10 februari lanserade vi en ny e-tjänst där man ska registrera en anläggning som håller djur, 

samt en e-blankett för transportörer som ska transportera levande djur över gränsen. I och med att 

AHL träder i kraft ska alla anläggningar som håller djur eller avelsmaterial registreras. Det är alltså 

den som driver anläggningen som ska stå för registreringen och inte en enskild djurhållare (som i 

vissa fall dock kan vara densamma). Idag är redan våra lantbruksdjur registrerade men från den 21 

april så gäller det som sagt alla djurslag. Den största målgruppen som detta blir helt nytt för uppdelat 

på djurslag är häst och efter det kommer zoobutiker, hund- och katthem, kennlar, djurparker och 

lamor/alpackor. Den som driver en veterinärklinik eller har sällskapsdjur i hushållet behöver däremot 

inte registrera att de har en anläggning. För att ett djur ska räknas som sällskapsdjur måste det vara 

av en art som enligt lagstiftningen kan vara ett sällskapsdjur och det får inte hållas i kommersiellt 

syfte. 

E-tjänsten och e-blanketten togs fram i 

systerprojektet RegAHL men lansering, 

kommunikation och information hanteras i AHL-

projektet. I och med lansering har vi en 

kommunikationskampanj som består av: 

- Pressmeddelande 

- Mailutskick 

- Informationsfilmer för spridning via sociala 

medier 

- Instruktionsfilmer om hur man använder tjänsterna 

- Uppdaterad webbtext på flera sidor 

- Frågor och svar 

- Manualer om hur man använder tjänsterna 

 

Vi slussar specifika frågor om hur man registrerar sig till Jordbruksverkets kundtjänst ,  

tel: 0771-223 223. 

 

https://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/nya-krav-paa-registrering-foer-att-kunna-spaara-smittor-hos-djur-3071210
https://fb.watch/3HAK17QFl3/
https://fb.watch/3HAK17QFl3/
https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/anlaggning-for-djur-och-avelsmaterial
https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/anlaggning-for-djur-och-avelsmaterial
https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/anlaggning-for-djur-och-avelsmaterial
https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/anlaggning-for-djur-och-avelsmaterial
https://kundo.se/org/jordbruksverket/
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I och med detta byter några ord eller benämningar namn: 

 Djurhållare heter i e-tjänsten aktör. Anledningen till att benämningen ändras är att reglerna 

nu inte bara omfattar djur utan också avelsmaterial. 

 Produktionsplats heter anläggning. Anledningen är att reglerna nu inte bara innefattar 

produktionsdjur. 

 Produktionsplatsnummer/PPN/SE-nummer heter Anläggningens registreringsnummer 

Direkt på första sidan på Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer. Vi uppskattar om du eller din 

organisation eller företag har möjlighet att hjälpa oss att sprida den här informationen vidare.  

Inget uppskjutande av ikraftträdandedatum 
EU-kommissionen har svarat på alla de skrivelser som gjorts av många medlemsstater och 

internationella organisationer om att skjuta på AHL: s ikraftträdandedatum. Man meddelar nu att det 

inte är aktuellt men att man ska arbeta för en så smidig övergång som möjligt från och med 21 april. 

Det innebär bland annat att man planerar införa vissa övergångsregler som kan göra att nuvarande 

förflyttningsintyg och certifikat med mera kan gälla längre än till 21 april. Vi utreder detta besked 

vidare och återkommer med mer information så fort vi har möjlighet.  

Vi arbetar med att uppdatera våra webbsidor på Jordbruksverkets webbplats om hur de nya reglerna 

kommer att se ut. Under tiden så har vi även projektets webbsida där du kan läsa mer om tidsplaner 

och nyheter www.jordbruksverket.se/ahl 

Med vänlig hälsning 

Sofia Wessman 

Projektledare AHL-projektet 

Sofia.wessman@jordbruksverket.se 

 

 

 

http://www.jordbruksverket.se/ahl
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