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Nyhetsbrev AHL 2-projektet 
Vi har nu passerat halvtid i AHL 2-projektet och det passar därför bra med en uppdatering 

Jordbruksverket startade AHL 2-projektet i maj 2021 i anslutning till att AHL-projektet 

avslutades. Projektet övergick från att innehålla allt AHL-arbete till att enbart omfatta ett 

antal aktiviteter som Djuravdelningens ledningsgrupp prioriterade. Det innebär att det pågår 

ett AHL- arbete på enheterna i linjen parallellt med projektet, vilket är bra att känna till. 

Utmaningar 

Arbetet med AHL har från första början varit utmanande och det har fortsatt så. En av de 

största utmaningarna har varit förseningar från EU som påverkat projektets arbete. EU:s 

djurhälsoförordning beslutades 2016 men fortfarande tas underakter till förordningen fram. 

Det förväntas pågå ett bra tag till och bidrar till att reglerna ändras allt eftersom. Även den 

nya nationella djurhälsolagen och den nya förordningen är försenade. Det är oklart när de 

kommer att träda i kraft och när propositionen kommer att gå ut på remiss. 

Detta har inneburit svårigheter för projektet, inte minst i föreskriftsarbetet. Likaså har den 

tuffa arbetsbelastningen på Djuravdelningen, som bestått under lång tid, varit en utmaning 

som påverkat projektet på olika sätt.  

Vi vill tacka för den förståelse som finns för detta! 

 

Klara projektleverenser 

Dessa aktiviteter har projektet levererat fram till och med februari månads slut.  

 

1. Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2021:23) om åtgärder för att förhindra 

spridning av sjukdomen paratuberkulos hos nötkreatur i svenska anläggningar 

(K28) 

2. Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2021:24) om åtgärder för att förhindra 

spridning av sjukdomen porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom 

(PRRS) hos gris i svenska anläggningar (K29) 

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2021:48) om förebyggande och 

bekämpning av vissa djursjukdomar (K3)  

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:49) om obligatorisk 

vaccination av mjältbrand (K18)  
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5. Ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:13) om registrering, 

godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på 

djurhälsa (JK 3)  

 Undantag från regler om registrering enligt underakt för vattenlevande  

 Undantag från regler om djurhälsointyg för ren 

 

6. Överenskommelse med Norge och Finland avseende renskötsel  

7. Godkännanden anläggning - processkartläggning från ansökan till beslut 

8. Framtagande av en lista över ärenden som är nya i och med AHL 

 

Övriga pågående aktiviteter i projektet 

Dessa aktiviteter pågår. För ett flertal aktiviteter pågår en översyn av tidsplanerna, 

därför går jag inte närmare in på dem i nuläget. 

 Delprojekt I: Översyn av bi-området på grund av ny reglering 

 Delprojekt II: Kartläggning av komplexa regler 

 Föreskrift om obligatorisk hälsokontroll av fjäderfän (K20) 

 Föreskrift om obligatoriskt kontrollprogram för BKD 

 Seminföreskrift 

 Föreskriftsändring - undantag från journalföring för anläggning som utgör låg risk 

 Komplettering av bekämpningsföreskriften avseende vattenlevande djur (K3) 

 Översyn av föreskrift om smittskyddsmässiga villkor för hjort i hägn etc (K158) 

 Översyn av föreskrift om obligatorisk hälsoövervakning avseende BVD (K34) 

 EU-arbete - AHL-relaterade underakter 

 Hästpassförordningen (EU-arbete och föreslå följdändringar) 

 Utreda arter mottagliga för IPN samt EU-arbete  

 Framtagande av kommunikationsplan 

 Publicering av lista i enlighet med krav i AHL över sjukdomar som Sverige har 
godkänd sjukdomsfri status för 

 Utreda och införa möjlighet till 30 dagars hälsointyg för hästar 

 Löpande kommunikation och information under hela projektet 
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Aktiviteter som ännu inte påbörjats i AHL 2-projektet 

Dessa aktiviteter har vi ännu inte påbörjat:  

 Arbete relaterat till ny nationell djurhälsolag och förordning 

 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om 
införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav (J12) 

 

Allt Gott! 
Emma Johansson, 
Projektledare AHL 2-projektet 

 
Kontaktuppgifter 

Emma Johansson 

Stöd- och samordningsenheten 

Mejl: Emma.johansson3@jordbruksverket.se 
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