
Anteckningar från möte om AHL kopplat till vattenlevande djur med 

näringen för vattenlevande djur för prydnadsändamål  
AHL=Animal Health Law 

13 maj 2020 
Deltagare från näringen: 

 Daniel Roth, Zoolog på Universeum i Göteborg, Svenska djurparksföreningen 

 Mikael Håkansson, Imazo, chef för fiskavdelningen 

 Per Ekman, Imazo,  

 Rebecka Litsell, Sveriges akvarieföreningars riksförbund, jobbar även på SVA  

 

Deltagare från Jordbruksverket: 

 Sofia Wessman, Jordbruksverket, projektledare för AHL-projektet 

 Shabnam Hansen, Jordbruksverket, Smittskyddshandläggare vattenlevande djur 

 Fredrik Woods,  Jordbruksverket, biträdande projektledare för AHL-projektet 

 Jenny Kanerva Eriksson, Jordbruksverket, Smittskyddshandläggare vattenlevande djur 

 Karen Erlbacher, Jordbruksverket, Smittskyddshandläggare 

 Klara Eskilsson, Jordbruksverket, teamledare för den del i AHL som rör bl.a. vattenlevande 

djur 

 Maria Nyström, Jordbruksverket, projektdeltagare AHL-projektet 

 

1. Sofia Wessman hälsade välkommen. 

2. Vi deltagare presenterade oss med namn och organisation. 

3. Information om AHL-projektet, se bifogad presentation bild 1-5. 

4. Information om AHL med fokus på reglerna för vattenlevande djur, se bifogad presentation 

bild 6-15.  

5. Diskussion om framtida kommunikation under projektets gång, se bild 16 i bifogad 

presentation. 

 Referensgrupp och egna arbetsgrupper för vattenlevande djur, häst och förflyttning 

lantbruksdjur 

 Webben www.jordbruksverket.se/ahl 

 Nyhetsbrev med prenumerationsmöjlighet 

 Stort att arbete att nå ut till enskilda djurägare. Jordbruksverket tänker brett vad 

gäller informationssatser som omfattar informationsfilmer, webbutbildning osv.  

Branschrepresentanterna uppmuntras att hjälpa till med att delge kontakter till 

ytterligare intressenter som Jordbruksverket inte känner till.  

Bransch-representanter kommer sprida information vidare via sina kontaktnät. 

 

 

 

http://www.jordbruksverket.se/ahl


 

6. Övriga diskussioner/Frågor 

Jordbruksverket välkomnar inspel och kommentarer kring AHL-lagstiftningen under 

arbetets gång. Branschen är villig att hjälpa till med detta. 

Övergripande intryck från branschen 

 Man fasar ihop lagstiftningen för andra djur med lagstiftningen för fiskar, men vissa 

regler är specifika för vattenlevande djur. Detta upplevs positivt. 

 Syftet med omarbetningen av lagstiftningen är bra. 

Förhoppningar från branschen 

 Flexibilitet kring undantag är viktigt och detta hoppas man kan tillämpas. 

Farhågor från branschen 

 Det finns en farhåga om att det kommer tas fram positiva listor, där man endast får 

ta in arter på en viss lista. Detta kan ge problem vid import. 

 Om det krävs godkända exportörer är det en farhåga att sådana godkännanden inte 

hinns med i den takt som godkänns. Detta kan ge problem vid import. 

 

 


