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Arbete med PRRS/ParaTB sker i annan referensgrupp men pga tidsnöd tas 
några frågor upp som Gerd (som skriver föreskrifterna) skickat med från 
arbetsgruppen. Hur kontrollerar vi importören? Inte aktuellt just nu i 
föreskriften men ska tas senare. Isolering inom PRRs är väldigt viktig hur den 
utformas. Måste vara tydligt för aktören. Ebba önskar att detta föreskrivs. Lena 
har bilagt dokument kring PRRS och ParaTB i bokningen. Näringen uppmanas 
läsa detta inför ett separat möte för just dessa frågor som är onsdag 3 juni.  
  

Listan över tilläggsgarantier och frihet från sjukdom 

Vi återgår till arbetet med listan över tilläggsgarantier och frihet som 
diskuterades på förra mötet. 
Det som behöver gå på teknisk runda är prioriterat. Dessa regler måste 
förskrivas innan 1 juli. Vi kommer därför inte kunna ta med allt nu för att ha allt 
på plats april 2021.  
  
IBR - Vi bevakar och fortsätter att göra det vi behöver göra. Hjort och 
kamelider- kräver anmälningsplikt IBR. Vi måste ta med dessa djurslag i 
anmälningsplikten. Ska inte ha haft fall innan 30 dagar före avsändandet. Ingen 
har en avvikande uppfattning. 
  
Salmonella- uppdatering av salmonellaprogrammet pågår. Vi kommer ha kvar 
de garantier vi har idag. Presenterat för kommissionen med gott resultat. 
Påverkas inte av AHL och är i oförändrat läge.  
  



TB- Samlad bedömning att vi i stort kan acceptera AHL-lagstiftningen rörande 
TB för flertalet djurslag. Vissa risker för får, cirkusdjur, djurparker och vilt.  
Kamelider riskdjur då det inte finns testkrav. Hanteras på olika sätt 
(egenkontroll?) Vilt måste godkännas av importerande land. Kraven för 
hjortdjur och kamelider är bättre i DA än i dagens EU-lagstiftning. Frihet för 
hjort, osäker på om det går men vi kan deklarera oss själva fria. Vi är fria på nöt 
men utvärdering är på gång. Vi kommer få vår frihet överförd. Hjort- Jonas 
Malmsten (Hjorthälsan) var inbjuden men kunde tyvärr inte delta. Avstämning 
behöver ske med honom och med G&D. G&D tar kontakt med Jonas. Vill 
näringen ha ytterligare test på frivillig basis kan det ske men då behöver 
näringen komma överens om detta. JV bedömer att vi inte behöver nationella 
krav i föreskriftsform för hjortar och kamelider. Hur kommer det gå med 
Storbritannien? EU ställer samma krav på tredje land som på medlemsstaterna. 
Näringen: Någon som håller koll på Traces på verket. Kontroll måste ske på 
myndigheten vid importerade besättningar. Importerade besättningar behövs i 
riskbaserad övervakning. Kan plocka upp importer via TRACES och avgöra om 
kontrollbesök och/eller riskbaserad riktad provtagning. Näringen tycker detta 
är en mycket viktig fråga. Detta är ett hål i smittskyddet, även om det är mycket 
bättre än innan. Var uppstår ”hål” i och med ikraftträdande av AHL? Exempelvis 
isolering- hur kan man ha riskbaserad tillsyn. Var ser näringen "hålen"? 
Näringen stämmer av detta tillsammans och flaggar för JV. Näringen 
återkopplar sedan till Lena. När uppgifter från TRACES kommer har förmodligen 
djuren redan anlänt. Man tittar från näringens håll inte på TRACES när det 
gäller hjort och kamelider. Finns inte obligatorisk kontroll måste man vara 
snabb! Anne G&D tar kontakt med Jonas som också kollar med hjortförbundet. 
Vi vill inte riskera att få in detta på hjortarna igen. Det är viktigt att JV 
kontrollerar TRACES och reagerar direkt. Kanske kan hjorthälsan hålla koll på 
TRACES för hjort? Viktigt att Jordbruksverket kontrollerar TRACES, brådskande 
redan vid registrering av importörer.  
  

Rengöring av transporter 

När danskarna har kört djur till Arlanda vill de ha en "rengöringsplats" för 
transporten och Danmark tycker att landet där det utförs ska stå för det. 
Sverige har inte samma syn på saken. Frågan kommer att tas upp i PRRS och 
ParaTB-gruppen på onsdagsmötet. Vi har varit tvungna att godkänna 
anläggningar för att rengöra transporter i, men med AHL försvinner 
lagstiftningen att myndigheten måste godkänna en sådan anläggning för 
rengöring. Var ska transportören dumpa ströet? Vi måste ha information om 
vad man ska göra. Kan det ligga inom lagstiftningen för ABP? Detta fanns i J18 
och J20 bland annat. Vi måste ta tag i denna fråga. SDS har information till 



transportören. Känner näringen att det saknas något där? Kristina ska ta upp 
detta för diskussion nästa vecka. Näringen: det måste finnas ett tydligt 
regelverk. Man måste veta var man kan dumpa och vem man kan kontakta. 
Frågan kommer upp på Strategisk SAK (expertgrupp inom AHL-projektet) på 
måndag. Vi får skriva nationella bestämmelser. Kristina och Lena prata ihop sig. 
Vi behöver kanske inte ha allt på plats till april 2021 men vi behöver ha en plan. 
I Danmark ordnar näringen med tvättar och avgifter för detta. Det måste finnas 
en organiserad hantering av ströt. Det är riskavfall. Vilka krav ska vi ha på de 
som transiterar? Är inte en import! Om man ska registrera en transit så kan 
man skicka information om hur rengöring av transporten ska gå till. Detta gäller 
utländska transportörer, kan vi kräva registrering? 
 

Sjukdomar  

 Leptospira Hardjo på nöt. Förslag att släppa, den är inte högprioriterad. 
Näringen har ingen annan uppfattning. 

 Campylobacter Foetus-. Sjukdomen är inte högprioriterad. EU ställer krav 
vid handel. Vi har inte hunnit kolla mer på den. Vi bör släppa extrakrav. 
Näringen håller med. Eventuellt kan SDS ställa mer krav. 

 TGE och PED- Inte högprioriterade hos SJV och SVA. Näringen vill ha 
extrakrav men får utredas senare. Svårigheter med diagnostik. Vi gör inget 
från statens sida.  

 Leptosspira pomona- Förslag att släppa. Vi testar men det faller när 
karantänen faller. Näringen håller med. 

 BVD och Blåtunga. Vi måste söka frihet. Detta kommer att göras inom AHL-
projektet. 

 EHD- Vi behöver inte göra något extra. Ställs krav i AHL och underliggande 
akt. Hanteras som ny "emerging" sjukdom. Näringen håller med.  

 ParaTB- kan får gå med i kontrollprogrammet för nöt? Flyttar man 
får/getter/andra paratb-mottagliga djur till en nötdjursbesättning så 
ställer vi krav? Måste komma från besättning med fri status. Kan innebära 
testning. Detta kan dock påverka djurhållarna negativt. Kan påverka 
förflyttningar inom Sverige. Finns information i jordbruksverkets register? 
SE-nummer osv? Näringen tycker inte det är en bra lösning. Ger inget 
bättre skydd för fårpopulationen. Vill vi ha nationellt program med 
lagstiftning så har vi inte tillräckligt på fötterna för att anse oss fria.  

 Smittsam juverinflammation- Förslag att vi släpper denna. Näringen håller 
med.  

 



Isolering vid införsel från tredje land 

Hur tänker näringen kring isolering vid införsel från tredje land till andra MS? 
Detta kommer täckas av kontrollprogrammen. Vi har inte för får vilket 
innebär att får kommer flyttas in utan isolering. Ska vi föreskriva så måste det 
gälla samma regler för förflyttningar inom landet. Diskussion förs kring 7/30 
dagars-regeln som fanns förr. Det innebar att man inte fick flytta djuret inom 
30 dagar efter ankomst vid förflyttning, de andra djuren i besättningen kunde 
man få flytta efter 7 dagar. Kontroll görs bara hos importörer. Finns det 
möjlighet i lagstiftningen för detta? Finns detta kvar? JV: Gör vi inget så landar 
det på näringen. Lösningen är ett nationellt program för får. Om vi föreskriver 
så måste detta gälla alla förflyttningar, även inom landet.  
 

 Nästa möte om ca 2-3 veckor.  
 


