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Nyhetsbrev AHL-projektet 
21 april börjar EUs djurhälsoförordning att tillämpas och samma dag avslutas AHL-projektet. 

Däremot så fortsätter arbetet med AHL, både på EU-nivå och på Jordbruksverket. Detta 

nyhetsbrev blir det sista inom AHL-projektet med mig som projektledare, då jag på fredag 

arbetar min sista dag på Jordbruksverket. Fredrik Woods kommer fortsatt att leda AHL-

arbetet i ett uppföljande projekt, AHL 2, med start 1 maj.  

Summering och leveranser av AHL-projektet 

AHL-projektet har genomförts med flera stora utmaningar. Det handlar både om sådana som 

vi identifierat tidigt i projektet och sådana som vi identifierat senare. De utmaningar vi 

identifierade tidigt och som vi gjorde tydliga i projektplanen var EU-kommissionens 

förseningar med regelverk och underliggande akter, likväl som förseningen av den utredning 

som skulle föreslå ny svensk djurhälsolag och förordning. Vi hade också utmaningar med 

tidsplanen med en deadline 21 april då föreskrifterna skulle träda i kraft. Utöver detta har 

projekttiden kantats av coronapandemin, smuggelhundproblematik och det värsta utbrottet 

någonsin av fågelinfluensa i Sverige. Detta har medfört förluster av projektets resurser och en 

hög arbetsbörda för alla som arbetat i det. 

Föreskriftsarbete 

Projektet inleddes med inläsning av AHL och dess underakter (som fanns på plats) och en 

analys av 75 föreskrifter och ca 1400 bestämmelser. 6 föreskrifter har skickats på så kallad 

teknisk runda till EU-kommissionen.  

Projektet har arbetat med 13 nya föreskrifter, av vilka 7 träder i kraft i samband med 

projektets slut. Samtidigt som dessa träder ikraft upphävs 37 föreskrifter. 

Föreskrifter som träder i kraft 21 april 

 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, 

spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa JK3. 

 Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som 

används till avel M10. 

 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:8) om 

exportkarantän för hästar inför export till tredje land J141. 

 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt 

anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen K12. 

 Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av amerikansk yngelröta, 

varroakvalster och trakékvalster Y12. 

 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd 

(SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien mm 

för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen K112. 

 Statens jordbruksverks föreskrifter om användning av veterinärmedicinska 

läkemedel för förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar K13 



 

 

21 april 2021 

 

SIDAN 2/4 

www.jordbruksverket.se     

E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se 

 

Nedanstående föreskrifter träder i kraft senare under 2021 och i samband med detta upphävs 

11 föreskrifter: 

 Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av djursjukdomar 

 Vaccination mot mjältbrand K18 

 Jordbruksverkets föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning D9 

 Statens jordbruksverks föreskrifter om semin- och embryoverksamhet med däggdjur 

 Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av 

sjukdomen porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom (PRRS) hos gris i svenska 

anläggningar 

 Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av 

sjukdomen paratuberkulos hos nötkreatur i svenska anläggningar 

 

 

Tips! Ni hittar mycket bra information om de framtagna bestämmelserna i de 

konsekvensutredningar som skickats ut med föreskriftsremisserna. 
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Kommunikation 

Vi har fått prioritera riktade kommunikationsinsatser hårt. Första prioritet har varit att få 

rätt information på plats på Jordbruksverks webbplats till den 21 april. Det ansträngda 

läget har berott på sena beslut, oklarhet från EU-kommissionen, hög arbetsbelastning 

och kommunikation som vi inte kunnat förutse och därför inte tagit höjd för i 

kommunikationsplaneringen. Bland annat har mycket tid lagts på att förbättra e-tjänsten 

Registrera anläggning för djur och avelsmaterial och på att svara på frågor från kunder. 

Vi fick också i mycket sent skede informationen om övergångsperioden från EU-

kommissionen som vi behövt utreda och kommunicera. De resterande 

kommunikationsbehoven i form av mailutskick, infomöten och kompletterande 

information på vår webbplats kommer att tas om hand i det uppföljande AHL 2-

projektet. 

Exempel på kommunikativa leveranser 

- Framtagande av en webbutbildning om AHL.  

- Genomförande enligt en specifik kommunikationsplan för lanseringen av e-

tjänsten Registrera anläggning för landlevande djur. Vi har kommunicerat; 

pressmeddelanden, instruktionsfilmer, manual, animerade filmer för 

spridning på sociala medier, information på Jordbruksverkets webbplats.  

- Påbörjat genomförande enligt en specifik kommunikationsplan för 

lanseringen av e-tjänsten Registrera anläggning för vattenlevande djur.  

- Information och kommunikation med näringens representanter genom 

referensgruppsmöten.  

- Nyhetsbrev med löpande information om projektets status. 

- Information externt på jordbruksverket.se/AHL. 

- Uppdatering av relevanta djursidor på Jordbruksverket.se (pågår). 

- Information till bitidningar. 

- Information till veterinärer via nyhet på OV-webben och veterinärtidningen.  

- Nyheter till konsulter via Konsultinfo 

 

Övriga leveranser 

Projektet har utöver föreskriftsarbetet även genererat andra leveranser, exempelvis: 

 skickat in ansökningar om sjukdomsfrihet för sjukdomarna blåtunga, rabies och 

BVD till  EU-kommissionen, 

 initierat en översyn för framtidens bitillsynsorganisation, 

 arbetat fram tre nya och två höjda avgifter, 
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 genomfört regeringsuppdrag som rör BKD, 

 uppdaterat kontrollvägledningar, 

 samarbetat med Havs- och vattenmyndigheten kring systerföreskrifter och gjort 

inspel till deras arbete,   

 arbetat fram mellanperiodslösningar och levererat till Näringsdepartementet. 

 arbetat fram en nordisk överenskommelse om förflyttning av registrerade 

hästdjur. 

Läs mer om nyheterna på Jordbruksverkets webbplats under respektive område/djurslag.  

Mer information om fortsatt arbete med AHL kommer. Vi önskar att behålla några av 

våra referensgrupper och kommer att kontakta er angående detta. Fortsätt gärna att hålla 

koll på AHL-arbetet på jordbruksverket.se/ahl. 

 

Jag vill passa på att tacka för gott samarbete!  

Allt gott i framtiden och tack för mig, 

Sofia Wessman 

Projektledare AHL 

 

Kontaktuppgifter till Fredrik Woods: 

Fredrik.woods@jordbruksverket.se 

036-15 62 42 

mailto:Fredrik.woods@jordbruksverket.se
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