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BESLUT
Datum
2022-07-29

Diarienummer
6.3.17-15006/2022

Smittbekämpningsenheten
Johanna Nilsson

Ändring i beslut om smittförklaring för varroakvalster hos
honungsbin
Jordbruksverkets beslut
Jordbruksverket beslutar att göra följande ändringar i Jordbruksverkets beslut från den 10 juni 20221
om smittförklaring för varroakvalster hos honungsbin:
I bilaga 3 (Luleå) smittförklaras nya områden i Luleå kommun, Norrbottens län.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Norrbottens län har informerat Jordbruksverket om förekomst av varroakvalster i
Luleå kommun, varför nya områden smittförklaras.

Motivering
Får länsstyrelsen kännedom eller misstanke om utbrott av varroakvalster inom ett område som inte
tidigare är smittförklarat ska länsstyrelsen omedelbart underrätta Jordbruksverket. Det framgår av 8 §
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta,
varroakvalster och trakékvalster hos bin.
Vid ett utbrott av varroakvalster, eller om det finns skälig anledning att anta förekomst av
varroakvalster, ska Jordbruksverket enligt 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212) omedelbart
smittförklara det området som berörs.
När ett utbrott av varroakvalster har konstaterats i en bigård smittförklarar Jordbruksverket en zon
med en radie på 3 km runt den drabbade bigården.

Hur beslutet överklagas
Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska vara skriftligt. När
du överklagar ska du skriva
 vilket beslut du överklagar,
 hur du vill att beslutet ska ändras, och
 varför du tycker att det ska ändras.
Du ska skriva till Förvaltningsrätten i Jönköping, men skicka eller lämna överklagandet till:

1 Jordbruksverkets beslut den 10 juni 2022 med diarienummer 6.3.17-09788/2022.

Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

2022-07-29

6.3.17-15006/2022

2(2)

Jordbruksverket
553 29 Jönköping
Du kan också skicka överklagandet till jordbruksverket@jordbruksverket.se
Överklagandet måste ha kommit in till Jordbruksverket senast den 2 september 2022.

Övriga upplysningar
Enligt 9 § bisjukdomslagen (1974:211) gäller detta beslut omedelbart.
Regler för flytt av levande bin, biodlingsredskap, vax, honung, med mera från smittförklarade zoner
finns i bisjukdomsförordningen (1994:212) och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38)
om kontroll av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster hos bin.
I detta ärende har den ställföreträdande avdelningschefen Maria Ekengard beslutat. Johanna Nilsson
har varit föredragande.
Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

