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Demovisning om systemet för de nya registreringskraven (RegAHL)
Carola Söder i RegAhl-projektet visar vilka uppgifter som ska finnas med i E-tjänsten anmälan
djurhållning.

Till Carolas Söders PPT
Sofia Ström visar hur E-tjänsten ska användas (E-tjänsten är samma som idag)
Sofia kan inte visa allt vid detta möte eftersom hela E-tjänsten ännu inte är färdigutvecklad.
Kunder kan uppdatera för en befintlig produktionsplats, alternativt skapa en ny plats. Kunden ska

också kunna koppla och koppla ifrån hästindivider till sin anläggning. I etapp tre ska transportörer
också kunna registrera sig.
Kunder ska också kunna lämna uppgifter via en mobil enhet.

Synpunkter/Frågor i samband med Sofias visning:
Synpunkt: Viktigt att Jordbruksverket är tydlig med anvisningen i och med att det finns två register
för transportörer.
Vad är tillfälligt?
Svar: Det kan handla om olika tillfälliga situationer, till exempel för den som har djur på bete mellan
maj och september eller deltar på en fåraktion under en vecka per år.
Kan flera djurhållare registrera på samma anläggningar?
Svar: Nej, inte om det inte handlar om dispenser.
Krävs fler koordinater om man registrerar ett kycklingstall till exempel (om man har >20ha)
Svar: Det är bara vid mer än 20 hektar som är relevant, oavsett djurslag.
Svensk fågels medlemsregister är öppet mot ett öppet register på Jordbruksverket Synkar det
öppna registret mot uppgifterna i E-tjänsten?
Svar: Det är viktigt att E-tjänsten synkar mot rätt register (Geodataportalen)
Kan inte svara på hur den uppdateras. Uppgifterna i den hämtas från våra system och ska vara
uppdaterade.
När man skriver in en hästs ID-nummer, finns det något varningssystem om man skriver fel?
Svar: När man skrivit in i listan vad hästen heter/chipnummer kopplas den till den anläggning den
tillhör. Finns den redan kopplad till en annan anläggning tas den bort där per automatik. Ägaren av
den anläggning där den tas bort får inget meddelande om det. Historiken bakåt finns däremot kvar i
systemet. Dubbelregistreringen har tagits bort.
Kommer det finnas någon kontroll vad gäller registrering på hästsidan?
Det utgår vi ifrån. Jordbruksverket ska kontrollera att reglerna efterlevs.
Andra aktörer ska också registreras, finns särskilda system för dem, ex. vid införsel/utförsel till
Sverige? Det handlar om det som Traces inte kan uppfylla. Vilka ska registreras och hur?
Svar: AHL ställer krav på registrering av transportörer och det kommer att finnas. För vissa djurslag,
framförallt ”lantbrukets djur” kommer vi också, utöver AHL: s krav, ha krav på registrering av aktörer
som tar emot djur från andra länder, det vill säga införsel av djur. Vi kommer däremot inte längre att
ha något krav på registrering av de aktörer som tar emot avelsmaterial från andra länder.
Synpunkt: Frågan om att ta bort vissa krav på registrering av transportörer oroar. Anne Mörner
betonar vikten av att inte tappar information annars faller hela möjligheten till kontakter inom
kontrollprogram
Hur fungerar den uppdaterade E-tjänsten för hållare av lantbruksdjur. Behöver det göra något?
Svar: Djurhållare kommer att behöva gå in och uppdatera, till exempel stallbyggnader och
markarealer för djurhållning.
Får dom som redan är registrerade en uppmaning om att dom ska gå in och kolla om det behövs
kompletteringar.

Det kommer att bli en kommunikationsfråga. Det kommer inte att bli en automatisk påminnelse, det
är i varje fall inget som planeras.
Synpunkt: Anne Mörner föreslår att Jordbruksverket ska se över om gamla djurplatser ska stå kvar
eller tas bort ur systemen.
Synpunkt: Vi bör vara med på kontrollansvarigkonferensen menar Jenny Bransell
Svar: Carola Söder tar med den synpunkten
Synpunkt: Anne Mörner betonar vikten av att utförselregistreringar eftersom det bidrar till viktiga
uppgifter för näringens möjligheter att smittskyddskontrollera.
Svar: David Slottner svarar att detta är en fråga för de regler som rör registrerade transportörer
Synpunkt: Den transportör som hämtar djur kan vara utländsk, därför är utförselregler också av stor
vikt, menar Ebba Schwan.

Information om förslag till föreskrifter om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och
övervakning av djursjukdomar och smittämnen som kommer att gå ut på remiss den
15 december
Maria Nyström och Sofia Munoz förtydligar vissa delar om anmälningsskyldighet för aktörer och
övervakning i förslaget till föreskrifterna.
Till Maria Nyströms och Sofia Munoz PPT

Synpunkter/Frågor:
Om det är så att man skickat prover till ett utländskt laboratorium, är det aktörens eller
veterinärens ansvar att anmäla?
Svar: Om det är veterinären som skickat prover är det också veterinären som är skyldig att anmäla en
eventuell anmälningspliktig sjukdom eller smittämne. Är det en enskild aktör som skickat provet är
det aktörens ansvar. Laboratorier inom EU är enligt AHL bara skyldiga att anmäla förtecknade
sjukdomar.
När ska man som djurägare anmäla en sjukdom till en distriktsveterinär. Kan det finnas en risk att
man tappar misstankar om aktören anmäler till en icke veterinär?
Svar: Enligt AHL ska aktören anmäla misstanke om en förtecknad sjukdom eller om en sådan påvisas
hos hens djur till den behöriga myndigheten. Jordbruksverket är behörig myndighet och
distriktsveterinärerna en del av Jordbruksverket. Inom ramen för utredningen om en nationell
djurhälsolag har man diskuterat frågan. Risken att man tappar bort misstankar bedöms som liten.
Vilka ändringar kommer att göras i bilaga K4?
Svar: Bilagan K4 kommer i stort sett att vara oförändrad och kommer att beröra samma sjukdomar
som idag. Utredningen om en nationell djurhälsolag ska gå på remiss och en ny nationell lag med
förordning kommer inte att vara klar förrän tidigast ett år efter att AHL träder i kraft. Man måste
göra skillnad på läget under mellanperioden och sedan när den nya djurhälsolagen kommer. Det har
Jordbruksverket ännu inte börjat arbeta med.
Planeras det insatser för landets veterinärer både inför 21 april och när allt är på plats, och i vilket
format i så fall?

Svar: Det kommer att behövas information till veterinärerna och Jordbruksverket planerar specifika
informationstillfällen för målgruppen.
Hur ser tidsramarna ut vad gäller NÖP: en och de eventuella krav näringen själv vill ställa?
Svar: Vilka sjukdomar som övervakas är klart och övervakningen måste vara på plats den 21 april
2021

Status- prioriteringar i projektet
Sofia Wessman beskriver statusen inom AHL-projektet.
Föreskriften som handlar om bekämpning kommer att träda i kraft 21 juni på grund av förseningar.
De andra föreskrifterna kommer att träda i kraft 21 april.
Prioriteringar för oss är:
1. Föreskrifter
2. Kommunikation och information
3. Kontrollvägledningar. AHL-projektet kommer att uppdatera befintliga kontrollvägledningar
utifrån AHL.

Kommunikationsbehov vi ser idag
Idag ser vi dessa kommunikationsbehov








Nya registrerings- och journalföringskrav.
Nyheter kopplat till PRRS och ParaTb.
Vi har en ny föreskriftsstruktur.
Utökat ansvar för biosäkerhet för djurhållaren.
Antal prover kommer att öka betydligt för fjäderfän i hägn.
Information till berörda angående nya krav på godkännanden och tillstånd.
Information till veterinärer och djurhållare om att krav på märkning utfört av veterinär tas
bort.

Frågor:
Vad ser ni för behov gällande extra kommunikationsinsatser från oss?
Vad finns det oro eller många frågor kring?
-

Det finns ett stort behov av information veterinärkåren.
Det behövs ett särskilt utbildningspaket för denna målgrupp.
Nationella beredskapsplanen behöver uppdateras.
Epizootihandboken är att bra material att arbeta vidare med.
SVA och SLU vill vara med i arbetet.

Övrigt:


Kraven på journalföring kommer att vara desamma även efter 21 april eftersom vi ännu inte
fått klart från EU vad som gäller.

Synpunkt: Finns det olika tolkningar så bör Jordbruksverket göra den tolkningen som är bra för
lantbruksnäringen tills någon säger något annat. Juridik är inte en vetenskap.

Svar: Upplever mötets deltagare att det ett problem att jurister får för starkt mandat på
Jordbruksverket så kan mötets deltagare även lyfta frågan till vår GD.





Arbetet med salmonella. K102, k104 behöver göras ett större omtag utanför projektet.
Tekniska föreskrifter kommer att gå till GD-beslut den 25 november
Ansökningar om sjukdomsfrihet för BVD, blåtunga och rabies är skickade

Fråga:
Vi ska väl söka frihet för flera sjukdomar AD? IBR? med flera?
Svar: Nej, för dessa sjukdomar så följer vår frihet med och vi behöver inte ansöka. Under nästa år
kommer vi endast att bevaka att vår status följer med.


Vi arbetar för ett uppföljande projekt under 2021/2022

Tills nästa möte kommer att bli i januari då vi bland annat fokuserar på biosäkerhetsåtgärder samt
information inför remissen som kommer 12 januari.

Vid tangentbordet/
Jessica Hagård

