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Minnesanteckningar 

Referensgruppsmöte 16 september 
Deltagare: 

Maria Nöremark, SVA 

Jeanette Elander ,Sveriges grisföretagare 

Björn Dahlbäck, Sveriges Biodlares Riksförbund 

Carina Johansson, Sveriges nötköttsproducenter 

Anna Bäckvall, Länsstyrelsen 

Cecilia Hultén, SVA 

Ingemar Johansson, Biodlingsföretagarna 

Marike Gunnarsson - Svenska ägg 

My Sahlman, LRF 

Pia Gustavsson, Svensk fågel 

Susanna Sternberg Lewerin, SLU 

Andrea Holmström, Växa 

Sofia Wessman, Jordbruksverket 

Fredrik Woods, Jordbruksverket 

Gerd Sundström, Jordbruksverket 

Lena Hellqvist Björnerot, Jordbruksverket 

Agenda: 

 Lansering av webbutbildning AHL- idag! 

Vår nya webbutbildning om AHL finns tillgänglig från och med idag på www.jordbruksverket.se/ahl. 

Utbildningen är uppbyggd genom två moduler den den första är mer övergripande information och 

där den andra delen går in på innehållet och varje del av AHL. Utbildningen beräknas ta ca en timme 

att gå igenom. Mötesdeltagarna uppmanas att sprida information om utbildning vidare i deras 

organisationer. Några har redan gått utbildning och är positiva. Utbildningen riktar sig inte direkt till 

den enskilde utan i första hand till andra myndigheter, organisationer, företag, rådgivare osv som 

arbetar med frågorna. Utbildning är dock tillgänglig till alla som vill.  

  

 Status AHL-projektet 

Ny föreskriftsstruktur har tagits fram och kommer ut på remiss enligt följande: 

• Föreskrifter om biosäkerhet, anmälningsplikt och övervakning samt K112 (hygienregler), Y12 

(bin) 

• Föreskrifter om registrering, godkännande, förflyttningar, införsel och export samt  

http://www.jordbruksverket.se/ahl
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  J13 (införsel sällskapsdjur), J141 (exportkarantän häst), 2  föreskrifter om avelsmaterial  

• Föreskrifter om bekämpning av sjukdom, beredskap m.m samt K18 (mjältbrand), D9 

(läkemedelsanvändning) 

Tekniska föreskrifter: 

• Föreskrifter om Paratuberkulos och PRRS som ska ersätta nuvarande införselkrav 

• Veterinärmedicinska läkemedel – förbud och undantag 

• Vattenlevande djur, odlingstillstånd samt förflyttning 

• Föreskrifter kring bekämpning och förflyttning av bin 

• Föreskrifter kring tillstånd för införsel av vissa djur 

 

• Offentlig kontroll med anledning av nya föreskrifter om PRRS och paratuberkulos 

Gäller införsel av grisar från länder som inte är fria från PRRS (ca 0-5 per år) och nötkreatur från 

samtliga andra länder (ca 0-5 per år). 

Det som ska kontrolleras är att villkoren i föreskrifterna följs liksom villkoren för förflyttningar i AHL, 

bland annat följande:  

• Kontroll av olika intyg och andra dokument. 

• Att eventuell isolering sker enligt föreskrifter/beslut. 

• Att provtagning sker/har skett.   

Ingår i projektet att ta fram kontrollvägledningar på området.  

Mötesdeltagarna tycker att arbetet med föreskrifterna för PRRS och Paratuberkulos har fungerat bra 

och att man är nöjd med resultatet. Måste vara politiskt modiga om vi inte får igenom PRRS/ParaTb i 

EU! Provtagningslagen, zoonoslagen osv faller 21 april! Mötesdeltagare tar upp att det har varit 

problem tidigare med uppföljning. Avsaknad av mekanismer när djur går in i karantän och när de 

tas ut. Paratuberkulosen kan hålla på ett antal år plus följdproblem vid förflyttning från den 

besättning där de kommit in. Jordbruksverket är medvetna om problematiken. 

• Summering av arbetet med listan över Sveriges tidigare tilläggsgarantier   

Gammal status och gamla program ska föras över. EU vill veta medlemsstaternas planer för detta. 

Vad planerar vi att skicka in angående frihet och bekämpningsprogram. Vi behöver bevaka att detta 

förs över. Ett antal nya övervakningskrav. Se till att vi uppfyller detta med IBR, Adjesky. Samverkan 

med SVA krävs.  

SVA undrar om det går att dela arbetsmaterialet kring det formella uppdraget vi fått från KOM.  
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Bra om vi pratar om TB, hjortdjur. I stort tycker vi att vi kan acceptera AHL och behöver inga mer 

program. För kamelider och hjort så är det hårdare regler än idag. Det har blivit bättre. Där vi tycker 

det behövs är för får. Vi mäktar inte med detta inom projektet dock. Vi har inte så väldokumenterad 

status när det gäller får och TB. Vi gör programmet för nöt först. Kamelider- se över plan och 

riktlinjer. Kan vi åberopa status för nöt och i landet i stort även på får? SJV jobbar för registrering för 

att TRACES tar för lång tid. Vill man ha extra krav på hjort och kamelider får näringen ta fram det. Vi 

anser inte att det behövs ökade krav från oss som myndighet. My tar frågan vidare till Ebba m.fl. 

TGE- inte resurser att göra något med detta nu. 

Vi har kommit fram till att vi kan använda det men det har också ifrågasatts. Dock landat i att vi ska 

ha det och vi jobbar för det. Identifierat behov av ökad kontroll av smittskyddet och något vi behöver 

jobba för framöver (ökade riskbaserade kontroller). 

  

• Planering framåt! 

Aktivitet Datum 

Uppdatera kontrollvägledningar utifrån AHL 15 oktober – 10 december 

Söka frihet för BVD, BT, Rabies Deadline 1 december 

Remiss utredningen Andra halvan november – andra halvan februari 

Skriva webbtexter januari - mars 

Ta fram och ändra beredskapsplaner 2021 

Planera epizootihandboken 2021 

Fortsatt föreskriftsarbete Efter projektslut 

 

Kommentarer: Det verkar som att det blir komplext att förstå lagstiftningen och vad som gäller t.ex. 

för veterinär i fält - att läsa både AHL, delegerade akter och nationell djurhälsolag. Kommer det 

finnas några "riktlinjer" för att få hjälp i tolkning och stöd? 
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Jordbruksverket svarar att det är vårt mål att arbeta fram sådant också. Detta kommer att läggas ut 

på vår webbsida. 

Mötet avslutas och mötesdeltagarna uppmanas kontakta projektledning om de har önskemål 

gällande nästa mötes agenda.   

  
  

 


