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Plats: Skype 
 
Deltagare: 
Pia Gustafsson (Svensk Fågel) 
Ebba Schwan (Gård & Djurhälsan) 
My Sahlman (LRF) 
Karl Ståhl (SVA) 
Anna Mörner (Gård & Djurhälsan) 
Andrea Holmström (Växa Sverige) 
Cecilia Hultén (SVA) 
Eva Forsgren (SLU) 
Carina Johansson (Nötköttsproducenter) 
Ingmar Germundsson (Biodlingsföretagarna) 
Jeanette Elander (Sveriges Grisföretagare?) 
Susanne Sternberg (SLU) 
Ulf Ekholm (Svenska Fåravelsförbundet) 
Anna-Karin Melin (DV) 
Lilian Lange (Lst Kalmar län) 
 
 
Deltagare Jordbruksverket: 
Sofia Wessman, Fredrik Woods, Lena Hellqvist Björnerot, Maria Nyström, Sofia Petersson, Jessica 
Hagård, Matilda Nilsson, Janne Laineberg 
 
 
 

1. Status AHL-projektet (Sofia Wessman, JV) 
  

2. Status Reg-AHL (Janne Laineberg, JV) 
  

3. Tilläggsgarantier m.m. (Lena Hellqvist Björnerot, JV) 
 
Kommentarer 
Inledande diskussion om salmonellagarantierna (för nöt och svin) kommer ligga kvar orört. 
Jordbruksverket informerade om att kommissionen anser att Sverige ska uppdatera vårt 
salmonellaprogram. Programmet är uppdaterat men ännu inte inskickat.  
 
Överlag önskade näringen att få separata möten för sitt/sina djurslag och fortsätta närmare 
diskussion om sjukdomarna. För fjäderfäsjukdomarna önskades även en särskild återkoppling 
med fjäderfänäringen angående uppdatering av salmonellaprogram. Även frågan om vilka 
regler som skulle gälla för får lyftes. Näringen lyfte fram att arbetet med sjukdomar generellt 
är upphängt på att man har lättare att ställa krav när det finns ett officiellt krav på karantän. 
När karantänsregler försvinner såg näringen en risk med att får kan föras in i Sverige utan 
någon kontroll vilket skulle försvåra arbetet mycket.  
 
Angående sjukdomar som är prioriterade och har utestående ansökningar instämde näringen 
om att det inte blir sämre än vad som är idag. Samtidigt lyftes problematiken med att inte ha 
officiella krav på får som något som kommer försvåra för SDS att jobba med det dessa. För 
får menade näringen även att Sverige måste ha ett nationellt program. Näringen nämnde 



även möjligheten med riskbaserad nationell testning av får. SVA nämnde här att man fått ett 
uppdrag att titta på övervakningen för att säkerställa att vi uppfyller kraven enligt AHL 
 
Angående övriga utestående ansökningar om tilläggsgarantier gjorde näringen ingen annan 
bedömning än Jordbruksverket för Leptospira hardjo. För övriga sjukdomar lyfte näringen 
behovet av fortsatt och fördjupade diskussioner. Man var initialt positiva till att 
Jordbruksverket funderade kring riskbaserad övervakning.  
För Svin TGE och Svin PED uttryckte näringen svårigheterna med diagnostiken.  
 
Angående andra sjukdomar av eventuellt särintresse för Sverige lyfte näringen fram den 
branschöverenskommelse som finns att inte importera nötdjur och som verkar stå sig bra. 
(Det har t.ex. inte importerats mjölkdjur sedan 1997). Näringen bedömde inte heller att 
sådan import skulle börja. Viss oro uttrycktes för att det inte fanns några former av krav på 
får. SDS kommer kunna arbeta utifrån de kontrollprogram vi tar fram på nöt och gris men när 
det gäller får är det avgörande för SDS att vi har några former av nationella krav vid införsel. 
Näringen såg ett samband med ökad import på just får om dessa blir oreglerade. Man 
bedömde att den sk hobbyimporten i så fall öka vilket näringen också såg som en 
smittspridningsrisk. Den som vill ta in avelsdjur för produktion bedömde näringen som 
mycket försiktigare och noggrannare att följa krav och regelverk från SDS. Näringen lyfte 
därför behovet av nationell reglering för får. Jordbruksverket påtalade samtidigt arbetet som 
krävs för att ta fram ett nationellt kontrollprogram. Frågan skulle tas upp på det 
branschspecifika mötet senare i april.  

 


