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      Djuravdelningen 

 

 Enligt sändlista 

Beslut om nationell övervakning avseende Chronic Wasting 
Disease hos älg, rådjur och kronhjort under 2021 

 

Jordbruksverkets beslut 

Jordbruksverket beslutar att under år 2021 genomföra övervakning gällande Chronic 

Wasting Disease (CWD) i hela Sverige. De djurslag som berörs är frilevande älg, 

kronhjort och rådjur samt tamren.  

Övervakningen ska genomföras genom provtagning av djur över ett års ålder enligt 

instruktion från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Övervakningen inriktas på 

riskdjur, det vill säga självdöda och sjuka djur, skjutna/ slaktade djur som förklarats 

otjänliga som livsmedel samt djur som skadats eller dödats i trafiken.  

Detta beslut ska ersätta beslutet med Dnr 6.3.17-03021/2021 eftersom särskilda beslut har 

fattats rörande övervakning av CWD hos hägnad kronhjort (Dnr 6.3.17-03020/2021) 

respektive tamren (Dnr 6.3.17-09960/2021). 

 

Beskrivning av ärendet 

Chronic Wasting Disease (CWD), också kallad avmagringssjuka, är en prionsjukdom 

som har påvisats hos hjortdjur. CWD är en typ av transmissibel spongiform encefalopati 

och kännetecknas av degenerativa förändringar i hjärnan vilket leder till neurologiska 

symtom, avmagring och död. Ingen koppling har setts till sjukdom hos människa men 

även om sannolikheten att människa kan drabbas bedöms som mycket låg kan möjlig-

heten inte helt uteslutas. 

CWD upptäcktes för första gången i Europa 2016. Till följd av detta beslutade EU att 

övervakning av sjukdomen skulle ske i de medlemsstater som har populationer av ren 

eller älg. Denna övervakning skulle genomföras under åren 2018–2020 i Sverige, 

Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Minst 6 000 hjortdjur av arterna älg, ren, 

rådjur, kronhjort och vitsvanshjort skulle testas i varje medlemsstat. Övervakningen 

skulle omfatta såväl vilda som hägnade djur och inriktas på så kallade riskdjur.1 

Anledningen var att det är lättare att hitta en sjukdom som förekommer hos mycket få 

djur (vilket förmodades vara fallet med CWD) om man letar bland dem som är sjuka eller 

har ett avvikande beteende som kan tyda på sjukdom. Sedan övervakningen inleddes har 

man påvisat fyra fall hos älg i Sverige.  

                                                 
1 Se kap. A avsnitt IIIA punkt 2.4 b i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om 

fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati. 
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Motivering 

Sverige har under perioden 2018-2020 samlat in 4236 prover, varav 1084 är från riskdjur. 

När den beslutade övervakningsperioden är slut saknas alltså 1764 prover av de 6000 som 

krävdes enligt beslutet, och endast en fjärdedel av våra prover kommer från riskdjur. 

Jordbruksverket konstaterar att antalet prover som hittills samlats ihop inte är tillräckligt 

omfattande för att lämna in till EFSA (European Food Safety Authority) som en grund 

för deras bedömning av sjukdomens utbredning i landet och eventuella smittsamhet. I 

samråd med SVA bedömer Jordbruksverket därför att övervakning bör genomföras också 

under 2021. I lag (2006:806) om provtagning på djur m.m. har Jordbruksverket stöd för 

att fatta ett sådant beslut. 2 

 

Hur du överklagar 

Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska vara 

skriftligt och innehålla uppgift om: 

 Vilket beslut som överklagas 

 Hur beslutet ska ändras, och 

 Varför det ska ändras.  

Överklagandet ska skrivas till förvaltningsrätten, men ska skickas eller lämnas till: 

Jordbruksverket  

551 82 Jönköping 

 

Övriga upplysningar 

Enligt 25 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. gäller detta beslut omedelbart 

och även om det överklagas. 

Jordbruksverket gör bedömningen att det inte behövs några restriktioner gällande vem 

som får utföra provtagning.  

Instruktionsfilmer om CWD-provtagning finns på www.cwd.se  

Provtagningsmaterial beställs hos SVA:s viltsektion (vx 018-67 40 00). 

 

I detta ärende har biträdande avdelningschefen Katharina Gielen beslutat. Maria 

Cedersmyg har varit föredragande.  

 

Katharina Gielen   Maria Cedersmyg 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

                                                 
2 Se 3 § lagen (2006:806) om provtagning på djur m.m. samt 3 § förordning (2006:815) om provtagning på djur, m.m. 

http://www.cwd.se/
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Sändlista 

Svenska Samernas Riksförbund 

Renägarförbundet 

Svenska Jägareförbundet 

Jägarnas Riksförbund 

Viltmästareförbundet 

Riksförbundet Svensk Hjort 

 

Jordbruksverket skickar kopia för kännedom till  

SVA 

 


