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Regeringen uppdrar åt Statens jordbrnksverk Gordbrnksverket) att fortsätta 

arbetet med den nationella hanteringen av bakteriell njurinflammation 

(BKD) genom upprättandet av ett obligatoriskt kontrollprogram med krav 

på provtagning och viss bekämpning inom landet som möjliggör en 

kombination med frivilligt kontrollprogram. 

Skälen för regeringens beslut 

Sverige har använt s.k. tilläggsgarantier för BKD i enlighet med EU

kommissionens beslut 2010/221/EU av den 15 april 2010 om godkännande 

av nationella åtgärder för att begränsa följderna av vissa sjukdomar hos 

vattenbrnksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i rådets 

direktiv 2006/88/EG som gäller till den 1 juli 2021. 

Nationella åtgärder för att förhindra introduktion och spridning av 

sjukdomar som BKD måste godkännas på nytt i samband med att 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 

2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av 

vissa akter med avseende på djurhälsa ska börja tillämpas under 2021. 

Jordbrnksverket har i en skrivelse den 27 juni 2019 (N2019/02272) föreslagit 

att den ska arbeta fram ett frivilligt kontrollprogram för BKD i stället för de 

befintliga s.k. tilläggsgarantierna som möjliggör importrestriktioner. 
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Regeringen lämnade den 11 juni 2020 ett uppdrag till J ordbrnksverket att 

komplettera utredningen och förslaget på hanteringsalternativ rörande 

Sveriges s.k. tilläggsgarantier för BKD (N 2020/01635). Uppdraget 

återrapporterades den 27 november 2020 (N2020/02873). Mot bakgrnnd av 

att det inte är sannolikt att Sverige kan förnya befintliga tilläggsgarantier för 

BKD utan oproportionerliga kostnader, bedömer regeringen att 

upprättandet av ett obligatoriskt kontrollprogram i föreskriftsform med krav 

på provtagning och viss bekämpning inom landet som möjliggör en 

kombination med frivilligt kontrollprogram bör genomföras. 

På regeringens vägnar 

Magnus Andersson 
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