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RegAHL lägesbeskrivning
David informerade av RegAHL projektet. Syftet är att uppfylla kraven i AHL. Vi ska ha ett
register för:




Anläggningar för alla djurslag
Koppling mellan hästdatabasen och anläggningen där hästen hålls
Register för transportörer

Jordbruksverket ska ha e-tjänster på plats så man ska kunna lägga in en anläggning och vilka
hästar som hålls där. Register för transportörer kommer man eventuellt behöva göra genom
blankett istället för e-tjänst (hinner vi så kommer det också en e-tjänst för detta). Ändringar
ska också kunna registreras.

Vad är en anläggning?
Vad är relevant? Var ska informationen finnas, kopplat till anläggning? Är en ridskola en typ
av anläggning? Jordbruksverket tänker att typerna av anläggningar skulle kunna vara
exempelvis avel, träningsanläggning, ridskola, inackorderingstall, hobby och övrigt. Det finns
olika risker beroende på vilken typ av anläggning det är, smittskyddsmässigt. Exempelvis hur
mycket hästar rör sig på olika anläggningar. Kravet enligt AHL är att vi ska registrera typ av

anläggning. Vad vill vi ha för typer av anläggning? Man kan ha olika typer av anläggning på
samma plats?
Synpunkt, viktigt att veta flöde på människor och hästar.
Som det ser ut nu kommer inte denna registrering att kosta något. Allt är finansierat via
anslag.
De flesta på mötet ville ha få alternativ av anläggning.
Avelsmaterial är en egen del och ska vara registrerat på en anläggning.
Fråga om vilka uppgifter som kommer finnas med.
Svar: Kontaktuppgifter kommer finnas, exempelvis namn, adress, personnummer. Men vid ett
eventuellt utlämnande görs givetvis en sekretessprövning av alla uppgifter.
Jordbruksverket vill ha förslag på typer av anläggning så snart som möjligt, dock senast inom
en vecka.

Beskrivning av anläggningen:




Antal stallbyggnader
Areal för hållande av djur utomhus. (Tanken är att man ska ange en siffra.)
Yta med flera punkter (stora anläggningar)

Vad som blir en stor anläggning är inte bestämt. Kommer nog bli om arealen överskrider en
viss areal. Kanske kommer inte så många hästgårdar upp i den stora arealen?

Kategorier av djur
Jordbruksverket vill ha kategorier som fungerar på alla djur. Förslag växande/vuxna djur.
Detta ger en bild av anläggningen, flödet på anläggningen. Man behöver alltså endast ange en
ungefärlig siffra om hur fördelningen brukar se ut.
Förslag avelsdjur, produktionsdjur eller hobbydjur.
Skicka gärna in förslag på kategoriseringar till Jordbruksverket.

Var går gränsen för att det är två anläggningar? Kan man välja att det är två anläggningar?
Hästnäringen vill kunna lämna synpunkter på typ av anläggning. Näringen får frågor om vem
som är ansvarig för rapporteringen.

Föreskrifter som ändras
o Vaccination
Märta informerade om ändringar kopplade till AHL. Detta är en föreskrift som ska gå på
teknisk runda. De delar som rör häst handlar om att vi har en föreskrift som säger att det är
förbjudet att vaccinera mot våra epizoiska sjukdomar. Detta beror bland annat på att
övervakning försvåras, vaccinet ger inte ett ok skydd osv. Dessa föreskrifter är K3 och K6. De
kommer tas bort och ändras. Den nationella lagstiftningen kommer inte att vara på plats. Den
nya föreskriften kommer därför börja gälla men den kommer sedan att ändras.
Det kommer fortfarande vara ett förbud mot vaccination. Men det kommer finnas undantag
mot west nile-feber. Kommer tillåta frivillig vaccination. Tillåta frivillig vaccination av
avelshingstar (Ekvin virusarterit Andra delar som kommer påverkas är frivillig vaccination
mot mjältbrand och rabies (har tidigare varit ok att vaccinera om man reser mycket).
o Avel
o Semin/embryo
Vi har slagit ihop alla seminföreskrifter för alla djurslag.
o Förflyttningar
Näringen ville veta när de får utkastet på identifiering och registrering.
In- och utförsel, är en diskussion som pågår här på Jordbruksverket. Seminverksamhet
behöver idag tillstånd för införsel. Det finns för vissa djurslag på levande djur (finns idag inte
på häst). Denna fråga diskuteras nu. Hästnäringen vill inte ha tillstånd för levande djur.
Räcker med Traces.
Registrering och identifiering



Redan använda chip med landskod
Struktur för att tilldela nummerserie

Krav för att utfärda hästpass




Registrerade hästar
Hästdjur
Härstamningsbeviset?

Blir ingen ny hästpassförordning nu. Vi kommer därmed få ”olika” hästpass. Näringen vill ha
båda ändringarna samtidigt. Kan vi skjuta upp förändringen av härstamningsbeviset? Blir
mycket jobb att ändra härstamningsbeviset nu och sedan utformningen av hästpasset.
Jordbruksverket ska ställa frågan till KOM om de kan skjuta på datumet så de nya kraven sker
samtidigt.
Journalföring



Frågan om ”låg risk” är ställd till SVA
o De sjukdomar vi har i Sverige
o Sjukdomar vi riskerar att få in
Flera arter på samma anläggning?

Jordbruksverket inväntar svar från SVA innan vi går vidare.

Kommunikation
Kommunikation kommer vara betydande för att nå ut till alla hästägare. Hur når vi ut på bästa
sätt?
Förslag att hålla en digital information om AHL.
Viktigt i kommunikationen är att lyfta varför detta är viktigt, inte bara att det står i AHL.

Övriga frågor
När går remisserna ut? Två olika omgångar. I december går den andra ut.

Mötet avslutades.

