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BESLUT

Dnr 6.3.17-09065/2021

2021-05-17

Smittbekämpningsenheten

Till den det berör

Beslut om att delvis upphäva nivå 2-område
Jordbruksverkets beslut
Jordbruksverket upphäver tidigare meddelat beslut om nivå 2-område1 vad gäller fåglar i
fångenskap som hålls för egen konsumtion, användning eller som sällskapsdjur och utan att
kött eller ägg säljs från dessa.
Beskrivning av ärendet
Den 6 november 2020 upprättades ett nivå-2 område för hela Sverige avseende
förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen fågelinfluensa från vilda fåglar till
fjäderfä och andra fåglar. Sedan skyddsnivån upprättades har 24 besättningar i Sverige
drabbats av högpatogen fågelinfluensa. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har under
denna tid konstaterat över 80 fall hos vilda fåglar som hittats döda i naturen.
Motivering
Under den senare delen av våren 2021 har det i Sverige skett en avmattning i antalet utbrott
av fågelinfluensa inom såväl kommersiella som hobbybesättningar, men också sett till vilda
döda fåglar med fågelinfluensa.
Fågelinfluensavirusets överlevnadstid i miljön blir kortare av stigande temperaturer och ökad
UV-instrålning.
SVA har i sin riskbedömning daterad den 7 maj 2021 skrivit att sannolikheten att fjäderfä
smittas av högpatogen fågelinfluensa vid utevistelse i dagsläget bedöms vara låg i stora delar
av landet. SVA använder sig av en bedömningsskala där låg risk innebär att smitta
förekommer, men sällan. Således föreligger fortfarande en viss risk för smitta som inte är
försumbar.
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Utbrott av fågelinfluensa i anläggningar med fåglar i fångenskap ger mindre konsekvenser
än utbrott i kommersiella fjäderfäanläggningar. Vid ett eventuellt utbrott i en anläggning
med fåglar i fångenskap innebär detta en mycket begränsad eller ingen riskökning för
kommersiella besättningar jämfört med den risk som vilda fåglar redan utgör. Detta under
förutsättning att anläggningen med fåglar i fångenskap inte har kontakt med kommersiella
anläggningar.
Utifrån ovanstående resonemang bedömer Jordbruksverket att det finns skäl att häva de
restriktioner för anläggningar med fåglar i fångenskap som omfattas av beslutet från den 6
november 2020.
Övriga upplysningar
Enligt 22 § epizootilagen (1999:657) gäller detta beslut omedelbart.
Observera att de biosäkerhetsåtgärder för anläggningar med fåglar i fångenskap som anges i
2 kap. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2021:10) om
biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen
fortfarande gäller för de besättningar som omfattas av detta beslut.
För alla andra besättningar, till exempel kommersiella fjäderfäbesättningar, fortsätter
beslutet från den 6 november 2020 att gälla.
I detta ärende har avdelningschefen Annett Kjellberg beslutat. Matilda Nilsson har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har också Lotta Hofverberg deltagit.
Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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