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Hej, 
 
Jordbruksverket bjuder in Er till att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter på djurhälsoområdet. Dessa 
föreskrifter har tagits fram inom ramen för Jordbruksverkets arbete med EU:s nya djurhälsoförordning (EU) 
2016/426. Föreskrifterna är en del av ett större arbete som pågår på Jordbruksverket. 
 
Följande föreskrifter skickas ut: 

 Förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar (K 
3) 

 
Mer information och bakgrund till föreskriftsförslagen finns i konsekvensutredningarna.   

Om du vill lämna synpunkter på denna föreskrift ska svar ha inkommit till Jordbruksverket senast den 20 mars 2023  
 
Bifogat detta meddelande finns förslag till föreskrift, konsekvensutredning med tidigare konsekvensutredning som 
BILAGA (OBS!), konsekvensanalys och svarsblankett. 
 
Alla handlingar kommer också att finnas på Jordbruksverkets webbplats 
 
Svar skickas till jordbruksverket@jordbruksverket.se med kopia till emma.johansson3@jordbruksverket.se  
Glöm inte märka din e-post med diarienummer 5.2.17-06550/2021 
 
Med vänlig hälsning 
Emma Johansson 
 
 
 

 
 
Emma Johansson 
Projektledare 
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Konsekvensutredning 
 

Datum 
2022-12-16 

Diarienummer 
5.2.17-06550/2021 

 

Djuravdelningen 

 

 

Konsekvensutredning om förslag till ändringar i 

Statens jordbruksverks föreskrifter om före-

byggande och bekämpning av vissa djursjukdomar 

Inledning 

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att säkerställa ett gott djurhälso-

tillstånd hos djur i människans vård. Myndigheten ska också bidra till att säker-

ställa en god folkhälsa genom att förebygga spridning av och bekämpa smittor hos 

djur i enlighet med vad som framgår av svenska författningar och EU-bestämmel-

ser.  

Den 21 april 2021 började EU:s djurhälsolag1 tillämpas. Denna reglering innebär 

en mer samlad lagstiftning på djurhälsoområdet och ersätter ett stort antal beslut, 

direktiv och förordningar på EU-nivå. Med anledning av EU:s djurhälsolag pågår 

en översyn av den nationella lagstiftningen på djurhälsoområdet. Syftet är att an-

passa lagstiftningen till EU:s djurhälsolag samt få till stånd en modern och sam-

manhållen lagstiftning med en tydlig systematik. 

De svenska bestämmelserna på djurhälsoområdet finns sedan tidigare huvudsak-

ligen i Jordbruksverkets föreskrifter. I och med att både den EU-rättsliga regle-

ringen har gjorts om och det pågår ett omfattande arbete att skapa en nationell 

samlad djurhälsolag och djurhälsoförordning måste även Jordbruksverkets före-

skrifter ses över och anpassas till den systematik och struktur som finns i den 

överordnade lagstiftningen. När det gäller regleringen av förebyggande och be-

kämpning av vissa smittsamma djursjukdomar påbörjades detta arbete under 2020 

och har bland annat resulterat i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 

2021:48) om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar vilka började 

gälla den 1 januari 2022.  

Föreskrifterna SJVFS 2021:48 innehåller bestämmelser om förebyggande och 

bekämpning av så kallade åtgärdssjukdomar2 hos landlevande djur samt bestäm-

melser om användning av veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande och 

                                                      
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överför-

bara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa 

(”djurhälsolag”) samt till denna förordning antagna genomförandeförordningar och delegerade 

förordningar. 

2 Se definition av detta begrepp i 1 kap. 4 § i föreskriftsförslaget. 
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bekämpning av vissa sjukdomar. I konsekvensutredningen till föreskrifterna SJVFS 

2021:48 finns en utförligare redogörelse av regleringen som rör förebyggande och 

bekämpning av vissa djursjukdomar samt de överväganden som Jordbruksverket 

har gjort avseende föreskrifternas uppbyggnad och konstruktion, se bilaga. Läsarna 

av den här konsekvensutredningen rekommenderas att även läsa den bilagda kon-

sekvensutredningen för att få en tydligare helhetsbild av både det samlade regel-

verket på området och de nu föreslagna ändringarna av föreskrifterna. 

De nu föreslagna ändringarna av föreskrifterna om förebyggande och bekämpning 

av vissa djursjukdomar innehåller följande delar: 

• Införande av bestämmelser som rör förebyggande och bekämpning av åtgärds-

sjukdomar hos vattenlevande djur. 

• Ändringar av vissa bestämmelser som rör förebyggande och bekämpning av 

åtgärdssjukdomar hos landlevande djur. 

Den här konsekvensutredningen behandlar de ändringar i sak som föreslås enligt 

ovan. I och med att bestämmelserna om användning av veterinärmedicinska läke-

medel för förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar samt bestämmelserna 

om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar hos landlevande djur 

var föremål för konsekvensutredning i samband med att reglerna togs fram under 

2020–2021 ingår inte någon ny utredning av dessa bestämmelser, så länge de inte 

ändras i sak genom det nu aktuella föreskriftsförslaget.  

A. Allmänt 

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 

EU:s djurhälsolag och det omfattande arbete som pågår med att skapa en nationell 

samlad djurhälsolag och djurhälsoförordning har medfört ett behov av nya före-

skrifter avseende hanteringen av vissa djursjukdomar hos såväl landlevande djur 

som vattenlevande djur. Till de landlevande djuren hör fåglar, landlevande dägg-

djur, bin och humlor.3 Till de vattenlevande djuren hör djur i alla levnadsstadier, 

inklusive ägg, mjölke och könsceller av a) fisk som tillhör överklassen Agnatha 

och klasserna Chondichthyes, Sarcopterygii och Actinoptergyii, b) vattenlevande 

blötdjur som tillhör stammen Mollusca, och c) vattenlevande kräftdjur som tillhör 

understammen Crustacea.4 Vattenlevande djur som hålls som en eller flera fysiska 

eller juridiska personers egendom under uppfödningen eller odlingen benämns 

vattenbruksdjur5. Till vattenbruksdjuren räknas djur som bland annat används till 

                                                      
3 Jfr artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429. 

4 Jfr artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429. 

5 Begreppet vattenbruksdjur används också i förordning (EU) 2016/429, jfr artikel 4.6 och 4.7. 
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livsmedel, som odlas för utsättning i naturen men också t.ex. akvariefiskar som 

hålls i kommersiellt syfte.  

Som en del i det övergripande målet att skapa ett samlat och tydligt regelverk på 

djurhälsoområdet måste också Jordbruksverkets föreskrifter på bekämpningsom-

rådet anpassas till den systematik och struktur som finns i den överordnade lag-

stiftningen. Det finns även fördelar med att samla reglerna för förebyggande och 

bekämpning av vissa smittsamma djursjukdomar i en enda föreskrift.  

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:48) om förebyggande och be-

kämpning av vissa djursjukdomar togs fram under 2020–2021 och trädde i kraft 

den 1 januari 2022. Föreskrifterna utgör till största delen ett genomförande av EU:s 

djurhälsolag, men kompletterar även övrig nationell lagstiftning på området.6 Fö-

reskrifterna kompletterar enskilda beslut som riktas till berörda aktörer eller säll-

skapsdjurshållare om krav på åtgärder i samband med misstanke om eller bekräftat 

utbrott av åtgärdssjukdomar. 

Föreskrifterna SJVFS 2021:48 reglerar i dagsläget åtgärdssjukdomar hos land-

levande djur. Jordbruksverkets arbete med att ta fram nya föreskrifter om före-

byggande och bekämpning av vissa djursjukdomar sker successivt och merparten 

av de bestämmelser som föreslås i nu aktuellt föreskriftsförslag avser förebyggande 

och bekämpning av vissa åtgärdssjukdomar hos vattenlevande djur.  

1.1 Bestämmelser om förebyggande och bekämpning av åt-

gärdssjukdomar hos vattenlevande djur 

Krav på åtgärder i samband med misstanke om eller bekräftat utbrott av åtgärds-

sjukdomar förmedlas huvudsakligen genom enskilda beslut riktade till berörda 

aktörer eller sällskapsdjurshållare. Detta gäller oavsett om det rör sig om åtgärds-

sjukdomar hos landlevande eller vattenlevande djur. På samma sätt som hos land-

levande djur klassificeras och kategoriseras sjukdomarna hos vattenlevande djur 

enligt bestämmelser i EU:s djurhälsolag respektive nationell lagstiftning. För de 

vattenlevande djurens del finns det också i kommissionens genomförandebeslut 

(EU) 2021/2607 en förteckning över arter av vattenlevande djur som är mottagliga 

för vissa sjukdomar som ska bekämpas och övervakas med nationella åtgärder. 

                                                      
6 För en närmare beskrivning av det samlade regelverket på området förebyggande och bekämp-

ning av vissa djursjukdomar samt de överväganden som Jordbruksverket har gjort avseende 

nämnda föreskrifters uppbyggnad och konstruktion hänvisas till föreskrifternas konsekvens-

utredning, och däri särskilt avsnittet ”Inledning”, se bilaga. 

7 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/260 av den 11 februari 2021 om godkännande 

av nationella åtgärder för att begränsa effekterna av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur i 

enlighet med artikel 226.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 och om 

upphävande av kommissionens beslut 2010/221/EU. 
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Vilken rättslig grund som används i Sverige för förebyggande och bekämpande 

åtgärder beror på om och hur den aktuella sjukdomen är klassificerad.8  

Hos de vattenlevande djuren finns följande åtgärdssjukdomar9: 

• A-sjukdomar som ska bekämpas med stöd av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/429 

Åtgärdssjukdom Berörda djurarter 
Omfattas av 

epizootilagen  

Epizootisk hematopoietisk nekros (EHN) Fisk  

Infektion med yellowheadvirus (YHD) Kräftdjur  

Mikrocytos (infektion med Mikrocytis 

mackini)  
Blötdjur  

Perkinsos (infektion med Perkinsus 

marinus) 
Blötdjur  

Taura-syndrom (TS) Kräftdjur  

 

• C-sjukdomar som ska bekämpas med stöd av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/429 

Åtgärdssjukdom Berörda djurarter 
Omfattas av 

epizootilagen  

Bonamios (infektion med Bonamia ostreae 

eller Bonamia exitiosa) 
Blötdjur  

Infektion med HPR-deleted infektiös 

laxanemi virus (ILA) 
Fisk x 

Infektion med White Spot Syndrome Virus 

(WSSV) 
Kräftdjur  

Infektiös hematopoietisk nekros (IHN) Fisk x 

Marteilios (infektion med Marteilia 

refringens) 
Blötdjur  

Viral hemorragisk septikemi (VHS) Fisk x 

 

• Sjukdomar för vilka Sverige har nationella åtgärder enligt kommissionens 

genomförandebeslut (EU) 2021/260 

Åtgärdssjukdom 
Berörda 

djurarter 

Hanteras med stöd av 

lag (2006:806)10 

Omfattas av 

epizootilagen  

Renibakterios (BKD) Fisk x  

Infektiös pankreasnekros (IPN) utom 

genogrupp 2 (tidigare serotyp ab) 
Fisk 

 
x 

Infektiös pankreasnekros (IPN) 

genogrupp 2 
Fisk x  

Vårviremi hos karp (SVC) Fisk  x 

                                                      
8 Hur åtgärdssjukdomarna är klassificerade framgår av bilagan till föreskriftsförslaget. 

9 Se definition av detta begrepp i 1 kap. 4 § i föreskriftsförslaget. 

10 Lagen (2006:806) om provtagning på djur, m m. 
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Förklaring av kategorierna ovan 

A-sjukdomar: sjukdomar som normalt inte förekommer inom EU och som ska ut-

rotas så snart de påvisas. 

C-sjukdomar: sjukdomar som förekommer inom EU och där medlemsstaterna 

själva får bestämma om och vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra sprid-

ning. 

Sverige har officiell sjukdomsfrihet i hela landet för sjukdomen SVC samt i in-

landszonen för sjukdomen IPN samt godkända utrotningsprogram för sjukdomarna 

BKD i inlandszonen och för IPN i kustzonen. Nationella åtgärder för sjukdomarna 

BKD, IPN och SVC innebär att Sverige ska vidta bekämpningsåtgärder vid påvi-

sande av sjukdomarna på en anläggning i landet samt att Sverige har möjlighet att 

ställa extra krav i samband med förflyttningar av vattenlevande djur från andra 

medlemsstater, zoner och länder utanför EU (så kallade tredjeländer). Åtgärderna 

motsvarar de som i det tidigare regelverket kallades för tilläggsgarantier.  

På samma sätt som för de landlevande djuren utgör den del av föreskrifterna som 

reglerar åtgärder i samband med misstanke om och bekräftat utbrott av åtgärdssjuk-

domar hos vattenlevande djur ett genomförande av EU:s djurhälsolag men före-

skrifterna kompletterar även övrig nationell lagstiftning på området. Även när det 

gäller sjukdomarna hos de vattenlevande djuren har Jordbruksverket strävat efter 

att likrikta hanteringen så att samma principer i görligaste mån gäller för bekämp-

ning av sjukdomar som regleras på EU-nivå respektive på nationell nivå. I prakti-

ken innebär den nya regleringen i huvudsak ingen väsentlig förändring av hur 

misstankar och bekräftade utbrott hanteras i dagsläget. 

1.2 Ändringar i vissa av bestämmelserna som rör förebyggande 

och bekämpning av åtgärdssjukdomar hos landlevande djur 

På samma sätt som EU:s djurhälsolag skiljer på åtgärder som ska vidtas i samband 

med sjukdomar hos landlevande djur respektive vattenlevande djur föreslås att 

föreskrifterna delas in i olika delar: en del som innehåller gemensamma bestäm-

melser (del 1), en del som innehåller bestämmelser som ska tillämpas vid miss-

tanke om och bekräftat utbrott av åtgärdssjukdomar hos landlevande djur (del 2) 

och en del som innehåller bestämmelser som ska tillämpas vid misstanke om och 

bekräftat utbrott av åtgärdssjukdomar hos vattenlevande djur (del 3). 

I den del som innehåller bestämmelser om landlevande djur föreslår Jordbruksver-

ket följande ändringar: 

• Det förtydligas i föreskrifterna vilka bestämmelser som gäller för landlevande 

djur respektive vattenlevande djur. När det gäller de landlevande djuren görs 

också skillnad mellan hållna och vilda landlevande djur. När begreppet djur av 

berörda djurarter används bedöms det inte vara nödvändigt att förtydliga att det 

är landlevande djur som avses eftersom det handlar om specificerade arter 
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enligt definitionen i 1 kap. 4 § i föreskrifterna. Begreppet berörda djurarter om-

fattar både hållna djur och vilda djur.  

• Enligt 7 kap. 2 § i SJVFS 2021:48 ska en aktör som ansvarar för en anläggning 

som håller fjäderfä och som ligger i en skyddszon som har upprättats med an-

ledning av ett utbrott av Newcastlesjuka rapportera in produktionsdata i enlig-

het med Jordbruksverkets instruktioner. Enligt det nu aktuella förslaget ska 

aktörerna rapportera in produktionsdata även vid utbrott av högpatogen aviär 

influensa.  

Bakgrunden till ändringen är utbrotten av högpatogen aviär influensa under 

säsongen 2021/2022. Statens veterinärmedicinska anstalt har tidigare gjort 

bedömningen att inrapportering av produktionsdata i samband med utbrott av 

högpatogen aviär influensa inte varit nödvändig eftersom ändringar i produk-

tionsdata sällan kunnat noteras vid förekomst av sjukdomen. Den dominerande 

bilden vid tidigare utbrott har varit kraftigt ökad dödlighet och analys av pro-

duktionsdata har därmed inte gett en rättvisande bild av sjukdomens eventuella 

förekomst och spridning. Vid utbrotten 2021/2022 kunde det dock konstateras 

en ändrad symptombild hos de drabbade besättningarna på så sätt att ökad död-

lighet hos djuren inte alltid dominerade symtombilden, vilket gör produktions-

data mer relevant att analysera även för högpatogen aviär influensa. 

• I 7 kap. har 1 § och 3 § i nu gällande föreskrifter slagits ihop till en paragraf 

(1 §) som innehåller biosäkerhetsåtgärder som ska vidtas i en restriktionszon, 

oavsett om denna har upprättats till följd av utbrott av Newcastlesjuka eller 

högpatogen aviär influensa. Det innebär att punkt 2 och 4, som tidigare bara 

gällde vid högpatogen aviär influensa, nu även gäller vid Newcastlesjuka. Det 

handlar om krav på att övervaka djurens hälsostatus samt krav på att inhägna-

der för andfåglar som hålls i syfte att vidmakthålla stammen av fjädervilt ska 

täckas med nät. Anledningen till att åtgärderna i nu gällande föreskrifter skilde 

sig åt beroende på sjukdom var att de hade sin grund i två olika direktiv, ett 

äldre som gällde Newcastlesjuka och ett nyare som gällde aviär influensa. 

Dessa direktiv finns inte kvar och med tanke på att de två sjukdomarna i övrigt 

hanteras på samma sätt enligt dagens lagstiftning och att Jordbruksverket inte 

ser någon smittskyddsmässig anledning till att inte ha samma krav för New-

castlesjuka, har Jordbruksverket i det nya föreskriftsförslaget valt att likrikta 

åtgärderna för sjukdomarna. 

• Vid ett utbrott av en A-sjukdom på en anläggning, ett livsmedels- eller foder-

företag, anläggning för animaliska biprodukter eller andra platser, inklusive 

transportmedel, ska Jordbruksverket omedelbart upprätta en restriktionszon 

runt den drabbade anläggningen eller platsen. Detta framgår av artikel 21.1 i 
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kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/68711. Genom Jordbruks-

verkets beslut om upprättande av restriktionszoner aktiveras bestämmelserna i 

8 kap. om villkor för bl.a. förflyttningar inom, till, från eller genom zonen. Be-

stämmelserna anger bl.a. att det krävs Jordbruksverkets tillstånd för förflytt-

ning av hållna djur av berörda djurarter och produkter av sådana djur inom, till 

och från en restriktionszon. Bestämmelserna i 8 kap. tar dock inte hänsyn till 

möjligheten i artikel 23 i ovan nämnda förordning för Jordbruksverket att i den 

utsträckning som är nödvändig och efter en riskbedömning bevilja undantag 

från åtgärder som ska tillämpas i den upprättade restriktionszonen. Artikel 23 

ger Jordbruksverket möjlighet att undanta bl.a. kraven på tillstånd för förflytt-

ning i de situationer som anges i bestämmelsen, bl.a. om utbrottet inträffar på 

en anläggning som håller upp till 50 fåglar i fångenskap eller på anläggningar 

som håller djur för vetenskapliga ändamål (dvs. försöksdjursanläggningar). För 

att ett undantag enligt artikel 23 ska få genomslag också i föreskrifterna har 

första meningen i 8 kap. 1 § i föreskriftsförslaget ändrats och ska läsas som så 

att huvudregeln är att det som anges i 1 § punkterna 1 och 2 gäller, dvs. förbud 

mot verksamhet inklusive förflyttning, som rör landlevande djur, produkter av 

sådana djur och andra material, om Jordbruksverket inte har beslutat annat i 

samband med upprättandet av restriktionszonerna. Möjligheterna och utrym-

met för Jordbruksverket att i det här fallet besluta annat styrs dock av den över-

ordnade EU-lagstiftningen. 

Samma typ av ändring som den ovanstående föreslås även i 9 kap. 4 § som 

reglerar förflyttningar av vilda landlevande djur av berörda djurarter samt pro-

dukter från sådana djur inom och från en av Jordbruksverket beslutad smittad 

zon. Smittade zoner fastställs av Jordbruksverket vid bekräftade utbrott av en 

åtgärdssjukdom hos vilda landlevande djur och när en sådan smittad zon har 

fastställts aktiveras bestämmelserna i 9 kap. 2–5 §§ varav 4 § förbjuder för-

flyttningar, om inte Jordbruksverket har beslutat annat. Begreppet åtgärds-

sjukdomar omfattar flera olika sjukdomar. Med tanke på att olika sjukdomar 

har olika smittvägar och att riskerna för smittspridning kan variera beroende på 

vilket geografiskt område som berörs är det inte lämpligt att automatiskt för-

bjuda alla typer av förflyttningar vid varje tillfälle som en smittad zon fast-

ställs. 

• Bestämmelserna i 8 kap. 9 och 10 §§ har justerats så att kravet på ett utfärdat 

dokument som ska följa med transporter av djur och produkter och som ska 

kontrasigneras av mottagaren nu bara gäller transporter från anläggningar i en 

skyddszon. I nu gällande föreskrifter gäller kravet på ett sådant dokument alla 

transporter av djur och produkter som utförs med tillstånd från Jordbruksverket 

enligt 8 kap. 3 §, oavsett om transporten sker från anläggningar i skyddszon 

                                                      
11 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 av den 17 december 2019 om 

komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller 

bestämmelser om förebyggande och bekämpning av förtecknade sjukdomar. 
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eller övervakningszon. Bestämmelsen i 9 § har också ändrats för att tillåta att 

utfärdandet av följedokumentet utförs antingen av den ansvariga veterinären 

eller av en annan person som Jordbruksverket har utsett för detta. I dagsläget är 

det bara den ansvariga veterinären som får utfärda ett sådant dokument. En 

anledning till dessa ändringar är att  Jordbruksverket har sett praktiska svårig-

heter med att ha veterinärer på plats vid  alla transporter som genomförs från 

anläggningar i den upprättade restriktionszonen. Jordbruksverket gör bedöm-

ningen att det finns fortsatt anledning att kräva ett särskilt utfärdat följedoku-

ment för transporter av djur och produkter från anläggningar i skyddszonen 

eftersom det finns ett behov av att kunna följa upp att dessa transporter utförs i 

enlighet med de tillstånd som har getts. Däremot ser Jordbruksverket inte att 

det är motiverat att behålla kravet på särskilt utfärdat följedokument för trans-

porter av djur och produkter från anläggningar i övervakningszonen, eftersom 

risken för smittspridning i samband med dessa transporter bedöms vara lägre. 

Jordbruksverket ser inte heller att ett sådant dokument nödvändigtvis måste 

utfärdas av en veterinär utan även att en annan person som utsetts av Jord-

bruksverket kan intyga den typ av uppgifter som efterfrågas. 

• Bestämmelserna om åtgärder vid bekräftat utbrott av högpatogen aviär influ-

ensa hos vilda fåglar i nuvarande 9 kap. 6 och 7 §§ flyttas till ett eget kapitel 

(10 kap.) för att förtydliga att ett utbrott av sjukdomen hos vilda djur inte nöd-

vändigtvis måste ha inträffat inom Sveriges gränser för att ett högriskområde 

ska kunna upprättas. Nuvarande placering av bestämmelserna i 9 kap. indikerar 

att så endast är fallet.  

Bestämmelserna om upprättande av högriskområde för högpatogen aviär influ-

ensa är ett sätt för Jordbruksverket att vid bekräftade utbrott av sjukdomen 

även utanför Sveriges gränser minska risken för överföring av viruset från 

vilda fåglar till fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i landet, genom skärpta 

åtgärder för biosäkerhet. Bestämmelserna har EU-rättslig bakgrund då de tidi-

gare har införlivat kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1136 av den 

10 augusti 2018 om riskreducerande åtgärder, skärpta åtgärder för biosäkerhet 

och system för tidig upptäckt vad gäller risken för överföring av högpatogen 

aviär influensavirus från vilda fåglar till fjäderfä. Detta genomförandebeslut 

har dock upphävts av kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687.  

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 och kommissio-

nens delegerade förordning anges att medlemsstaterna och den behöriga myn-

digheten ska vidta lämpliga åtgärder för sjukdomsbekämpning för att A-sjuk-

domar – däribland högpatogen aviär influensa – inte ska få fäste i landet samt 

förhindra att A-sjukdomar sprids från drabbade djur, anläggningar och platser 

till andra icke drabbade djur eller människor. Även om det bakomliggande 

genomförandebeslutet med uttryckliga bestämmelser om upprättande av hög-

riskområde för högpatogen aviär influensa inte längre föreligger, anser Jord-

bruksverket att det fortfarande finns skäl att ha kvar nationella bestämmelser 
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om högriskområden för högpatogen aviär influensa samt ange vilka riskreduce-

rande åtgärder och åtgärder för biosäkerhet som ska gälla inom ett sådant om-

råde. Syftet med åtgärderna är att förhindra direkt eller indirekt kontakt mellan 

vilda fåglar, särskilt flyttande vattenfåglar, och fjäderfä, särskilt ankor och 

gäss. Åtgärderna anpassas beroende på den epidemiologiska situationen i lan-

det, med beaktande av de hot som upptäckten av högpatogen aviär influensa 

hos fjäderfä, andra fåglar i fångenskap och vilda fåglar i andra medlemsstater 

och närliggande tredjeländer innebär, samt riskbedömningar och vetenskapliga 

yttranden från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) samt 

nationella och internationella bedömningsorgan om betydelsen av spridningen 

av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar. Åtgärderna innebär inga hinder 

för förflyttningar av djur till eller från det upprättade högriskområdet och be-

döms vara lämpliga och nödvändiga för att förhindra spridning av högpatogen 

aviär influensa i landet. 

Upprättade högriskområden tenderar att under vissa perioder bli långvariga. 

Jordbruksverket bevakar tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt 

(SVA) risken för smittspridning på såväl nationell som internationell nivå och 

beslutar om samt justerar upprättade högriskområden därefter. Inom de upp-

rättade högriskområdena är det inte ovanligt att det finns djurhållare som håller 

brevduvor (fåglar i fångenskap tillhörande arten Columba livia). Brevduvor be-

höver regelbundet flyga fritt i träningssyfte och Jordbruksverket har vid flera 

tillfällen – efter riskbedömning – medgett undantag för brevduvors tränings-

flygningar inom de upprättade högriskområdena (i tidigare lagstiftning be-

nämnda skyddsområden). Ansökningar om undantag för brevduvors tränings-

flygningar har inneburit en administrativ börda för de som håller brevduvor i 

och med att de varit tvungna att ansöka om undantag hos Jordbruksverket. 

SVA gör dock numera – utifrån en riskbedömning baserad på flera studier – en 

samlad bedömning att risken för utbrott av högpatogen aviär influensa i duv-

slag inom upprättade högriskområden är försumbar samt även att risken för att 

brevduvor sprider viruset vidare i samband med träningsflygningar är försum-

bar i förhållande till vilda fåglar inom samma område. Jordbruksverket har i 

ljuset av det nyss nämnda infört en möjlighet för de som håller brevduvor 

(fåglar i fångenskap tillhörande arten Columba livia) inom ett upprättat hög-

riskområde att släppa sådana fåglar fritt för träningsflygningar utan att först 

behöva ansöka om undantag från Jordbruksverket. 

• Möjligheterna att medge undantag (dispens) från bestämmelserna i före-

skrifterna har ändrats. 
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2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå 

och vilka effekter det blir om någon reglering inte kommer till 

stånd 

Föreskriftsförslaget innebär en anpassning av regelverket på djurhälsoområdet till 

gällande EU-lagstiftning vad gäller åtgärder för sjukdomsbekämpning. Att inte 

ändra och uppdatera föreskrifterna på djurhälsoområdet enligt den systematik och 

struktur som finns i den överordnande lagstiftningen skulle medföra tolknings- och 

tillämpningsproblem såväl för Jordbruksverket som för berörda aktörer och djur-

hållare.  

Föreskrifterna innehåller krav på åtgärder med syfte att förhindra smittspridning i 

samband med misstanke om eller ett bekräftat utbrott av en åtgärdssjukdom, nu 

både hos landlevande djur och hos vattenlevande djur. Bekräftade utbrott av smitt-

samma djursjukdomar medför kostnader för samhället för vidtagande av bekämp-

ningsåtgärder. Även handeln med andra länder avseende djur och produkter av djur 

kan påverkas vid konstaterade utbrott. Mot denna bakgrund är det viktigt att upp-

ställda krav för att förhindra smittspridning får genomslag. Alternativa lösningar 

till de föreslagna föreskrifterna bedöms därför saknas. 

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

Bestämmelserna i föreskrifterna riktar sig i huvudsak till de som håller landlevande 

djur eller vattenlevande djur som potentiellt kan drabbas av en åtgärdssjukdom. 

Föreskriftsförslaget omfattar ändringar av de nu gällande bestämmelserna om åt-

gärder vid misstanke om och bekräftat utbrott av åtgärdssjukdomar hos landle-

vande djur och i detta avseende berör regleringen samma personkrets som angavs i 

konsekvensutredningen till föreskrifterna SJVFS 2021:48, se bilaga avsnitt A3.  

I föreskrifterna särskiljs vattenlevande djur och vattenbruksdjur. Vattenlevande 

djur innefattar fiskar, kräftor och blötdjur som hålls både i kommersiellt syfte och 

som sällskapsdjur av privatpersoner, medan vattenbruksdjur innefattar vattenle-

vande djur som hålls i kommersiellt syfte. Privatpersoner som håller vattenlevande 

djur som sällskapsdjur omfattas av den del av föreskrifterna som gäller spärrförkla-

ring med stöd av epizootilagen (1999:657) samt provtagning. Det kan dock alltid 

fattas beslut i enskilda fall om ytterligare krav, restriktioner och/eller åtgärder även 

för de som håller vattenlevande djur som sällskapsdjur. Vad gäller bestämmelserna 

som rör vattenlevande djur berörs de som håller den här typen av djur. I dagsläget 

finns det cirka 320 registrerade eller godkända vattenbruksanläggningar i Jord-

bruksverkets vattenbruksregister. Utöver dessa anläggningar bedöms det finnas 

cirka 1 000 aktörer som håller vattenlevande djur som kan drabbas av en åtgärds-

sjukdom men som är undantagna kraven på registrering och godkännande. Exem-

pel på aktörer som undantas från kraven på registrering och godkännande är zoo-

butiker som säljer vattenlevande prydnadsdjur direkt till slutkund. 
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Svensk fiskodling kan delas in i odling för konsumtion (matfiskodling) och odling 

för utsättning (sättfiskodling för kompensation i utbyggda laxälvar samt för fritids-

fiske). En del av sättfiskodlingen avser även produktion för leverans till matfiskod-

lare. 

Antal personer sysselsatta inom svenskt vattenbruk uppskattas till 406 personer, 

varav 95 är kvinnor och 311 är män.12  

Fiskodling 

Kräftdjur: Det finns totalt 25 aktiva anläggningar registrerade i Jordbruksverkets 

vattenbruksregister. Syftet med odlingarna är antingen fiskevård eller för konsum-

tion. De vanligaste vattenbruksanläggningarna som finns registrerade är dammar/ 

jorddammar eller RAS-anläggningar (Recirculation Aquaculture Systems).13 

Blötdjur: Det finns totalt 33 aktiva registrerade i Jordbruksverkets vattenbruksre-

gister. Syftet med odlingarna är antingen en miljöåtgärd eller för konsumtion. De 

vanligaste vattenbruksanläggningarna som finns registrerade är long-line (odling 

där man har långlina med odlingsband som musslorna växer på) eller stormaskiga 

nät.14 

Fisk: Det finns totalt 194 aktiva anläggningar registrerade i Jordbruksverkets 

vattenbruksregister. Syftet med odlingarna kan vara allt från kompensation till 

konsumtion. De vanligaste vattenbruksanläggningarna som finns registrerade är 

dammar, kassar, recirkulerande system och tråg.15 

Zoobutiker och djurparker 

Det finns cirka 1 200 företag inom zoobranschen och den genomsnittliga omsätt-

ningen per företag ligger på ungefär 5 miljoner kronor. Det genomsnittliga antalet 

anställda eller sysselsatta är 3–4 stycken per företag. Omsättningen varierar 

mycket, där vissa företag ligger mellan 2–3 miljoner kronor per år och andra upp 

till 30 miljoner kronor per år i de stora butikerna. Ungefär 50 procent av företagen 

inom zoobranschen säljer levande djur och cirka en tredjedel av denna procentsats 

är försäljning av vattenlevande djur16. Uppskattningsvis är omsättningen för för-

säljning av vattenlevande djur för hela branschen 225 miljoner kronor i Sverige. 

Omsättningen för en djurpark kan uppgå till 50–60 miljoner kronor per år (ca 

250 000 besökare/normalår). Under 2019 uppgick det totala antalet besökare hos 

Svenska Djurparksföreningens medlemmar till nio miljoner, vilket ger ett turist- 

                                                      
12 Vattenbruk 2018, statistiska meddelanden JO 60 SM 1901. 

13 Uppgifter från det centrala vattenbruksregistret, 2020-06-11. 

14 Uppgifter från det centrala vattenbruksregistret, 2020-06-11. 

15 Uppgifter från det centrala vattenbruksregistret, 2020-06-11. 

16 Enligt information från Mikael Håkansson, IMAZO AB, i mail den 2020-08-11. 
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och lokalekonomiskt värde som är enormt. Besöken på djurparkerna medför van-

ligen också bokade hotellnätter, restaurangbesök, kulturvandringar etcetera i när-

området. En starkt nedräknad uppskattning från övriga delar av turismen visade på 

ett direkt samband på minst 170 miljoner kronor.17 

Under perioden 2013–2021 har det endast förekommit ett (1) fall av epizootisk 

sjukdom (IPN genogrupp 6) hos hållna vattenlevande djur i Sverige. Under samma 

tidsperiod har det förekommit 26 bekräftade fall av BKD samt sju fall av IPN ge-

nogrupp 2, vilka är sjukdomar som inte klassas som epizootier. 

Vid ett bekräftat utbrott av en åtgärdssjukdom hos vattenlevande djur är det den 

som håller misstänkt eller bekräftat sjuka djur av berörda djurarter18 som direkt 

berörs av regleringen. Även den som innehar eller kommer i kontakt med konta-

minerade produkter av djur kan komma att beröras. I de fall Jordbruksverket 

upprättar en restriktionszon (vid bekräftade utbrott på en anläggning som håller 

vattenbruksdjur, ett livsmedels- och foderföretag, en anläggning för animaliska 

biprodukter eller andra berörda platser, inklusive transportmedel) eller fastställer en 

smittad zon (vid bekräftade utbrott hos vilda vattenlevande djur) kan även andra än 

de som håller vattenlevande djur komma att beröras, till exempel andra djurhållare, 

de som transporterar djur eller djurprodukter, livsmedels- och foderföretag och all-

mänhet. Hittills har Sverige inte haft något utbrott av sjukdom hos vattenlevande 

djur som krävt upprättande av restriktionszoner eller fastställande av smittade 

zoner. Om så skulle bli fallet någon gång i framtiden kommer närmare bestäm-

melser om vilka krav och villkor som ska gälla i områdena behöva preciseras i 

kompletterande beslut eller föreskrifter eftersom vilka typer av krav och villkor 

som behövs varierar beroende på hur området och vattensystemet ser ut och vilken 

typ av anläggning som eventuellt drabbats. 

Alla företag som berörs av den föreslagna regleringen avseende både landlevande 

djur och vattenlevande djur påverkas på samma sätt, oberoende av deras storlek, 

och regleringen bedöms därför inte påverka konkurrensförhållandena för företagen.  

Den myndighet som leder och samordnar de förebyggande åtgärderna och bekämp-

ningen av åtgärdssjukdomarna är Jordbruksverket, eller i förekommande fall den 

länsstyrelse som Jordbruksverket överlämnar vissa uppgifter till. 

4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens be-

slutanderätt grundar sig på 

Jordbruksverkets bemyndiganden att meddela bestämmelser om förebyggande och 

bekämpning av åtgärdssjukdomar finns i 1 a, 1 b, 4 och 17 §§ epizootiförordningen 

                                                      
17 Enligt information från Svenska Djurparksföreningen. 

18 Se definitionen av detta begrepp i 1 kap. 4 § i föreskriftsförslaget. 
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(1999:659) samt 2, 3 och 6 §§ förordningen (2006:815) om provtagning på djur, 

m.m.  

5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser 

regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de 

övervägda regleringsalternativen 

Flera av bestämmelserna i de föreslagna föreskrifterna är ett genomförande av 

EU:s nya djurhälsolag vad gäller hanteringen av a-, b- och vissa c-sjukdomar hos 

landlevande djur och hos vattenlevande djur. Till detta kommer vissa bestämmelser 

som syftar till att göra hanteringen av övriga djursjukdomar som ska bekämpas i 

landet så lik hanteringen av a-, b- och c-sjukdomar som det är lämpligt och möjligt. 

Som nämnts ovan medför föreskriftsförslaget inga väsentliga förändringar för djur-

hållare och aktörer i förhållande till hur hanteringen av misstankar om och bekräf-

tade utbrott av de sjukdomar som betecknas som åtgärdssjukdomar har hanterats 

tidigare.  

Föreskriftsförslaget omfattar bestämmelser som medför administrativa kostnader 

för företagen. En närmare redogörelse av tillkommande och minskade administra-

tiva kostnader redovisas nedan.  

Uträkningarna nedan är i många fall beroende av hur många restriktionszoner som 

upprättas under ett år, eftersom många av de administrativa kostnaderna bara är 

relevanta för företag som verkar i en upprättad zon. Antal utbrott per år av allvar-

liga djursjukdomar som kräver upprättande av zoner har varierat mycket under de 

senaste åren. De senaste två åren har det bekräftats ett stort antal utbrott av högpa-

togen aviär influensa i landet, medan det tidigare har inträffat något eller några 

enstaka utbrott av den här typen av sjukdomar per år. Med tanke på det rådande 

smittläget behöver Jordbruksverket även fortsatt räkna med ett relativt stort antal 

utbrott av högpatogen aviär influensa. Det är just högpatogen aviär influensa och 

Newcastlesjuka som är de sjukdomar som det regelbundet behöver upprättas zoner 

för, vilket gör att de styr uppskattningen av antalet utbrott. Jordbruksverket bedö-

mer att det är rimligt att räkna med i genomsnitt sju utbrott om året som kommer 

att leda till upprättande av restriktionszoner.  

Vid en jämförelse av regleringen för sjukdomar hos landlevande djur respektive 

vattenlevande djur kan noteras att föreskrifterna innehåller fler bestämmelser som 

ger upphov till vissa kostnadsmässiga och andra konsekvenser för de som håller 

landlevande djur. Anledningen till detta är att det bland annat på grund av sjukdo-

marnas karaktär hos de vattenlevande djuren samt hur de vattenlevande djuren 

hålls inte är möjligt att i föreskrifter införa bestämmelser om till exempel åtgärder 

och begränsningar inom en upprättad restriktionszon, eller villkor i samband med 

förflyttningar. Åtgärder och villkor inom upprättade restriktionszoner, vid förflytt-

ningar etc. beslutas istället i varje enskilt fall. 



Jordbruksverket 2022-12-16 Ange diarienummer 14(23) 
 

 

a) Ansökan om att få vaccinera vissa fåglar i fångenskap mot högpatogen aviär 

influensa 

Det finns enligt 2 kap. 5 § i de föreslagna föreskrifterna en möjlighet att få tillstånd 

att vaccinera vissa fåglar i fångenskap (till exempel djurparksdjur, djur av sällsynta 

raser etcetera) mot högpatogen aviär influensa, vilket annars är förbjudet. Intresset 

för att få detta tillstånd är i nuläget inte stort. Bara en djurpark har ansökt om detta 

under 2022. Alla djurparker (totalt 19 i landet) omfattas av kravet på ansökan, men 

även företag som till exempel håller fåglar för vetenskapliga ändamål eller för be-

varandesyfte. Uppskattningsvis bedöms cirka 40 företag som om de vill vaccinera 

sina fåglar skulle behöva lägga cirka 15 minuter vardera på en ansökan. Det är 

kanske inte alltid nödvändigt för företagen att göra en årlig ansökan, men i det 

fallet skulle den sammanlagda årliga kostnaden för denna administrativa börda bli 

1 580 kronor baserat på den genomsnittliga lönen för djuruppfödare och djurskö-

tare. 

b) Djurhållaren/aktören ska upprätta en förteckning vid misstanke  

Enligt EU:s djurhälsolag ska Jordbruksverket beordra och kontrollera att den be-

rörda aktören förtecknar vissa data vid misstanke om en a-sjukdom. Jordbruksver-

ket anser att detta krav är relevant att ställa också vid misstanke om vissa andra 

åtgärdssjukdomar. Jordbruksverket kommer dock, efter en lämplighetsbedömning, 

endast begära in de uppgifter som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till om-

ständigheterna i det enskilda fallet. Bestämmelserna finns i 4 kap. 20 och 21 §§ i de 

föreslagna föreskrifterna.  

Kravet på att berörda aktörer och sällskapsdjurshållare ska föra en förteckning över 

sin besättning respektive sina sällskapsdjur bedöms kunna beröra i genomsnitt 20 

företag om året. Denna siffra baseras på det antal misstankar som Jordbruksverket i 

genomsnitt har hanterat per år de senaste fem åren, av det slag som det är relevant 

att göra dessa förteckningar för. Uppgiften att sammanställa förteckningen bedöms 

ta cirka 15 minuter per företag att uppfylla. Den samlade kostnaden för de 20 före-

tagen beräknas till 780 kronor, baserat på aktuella uppgifter om den genomsnittliga 

lönen för en djuruppfödare och djurskötare. 

c) Mottagaren av en transport ska kontrasignera förflyttningsdokument och sända 

det till Jordbruksverket och berörd länsstyrelse 

I 5 kap. 10 § och 8 kap. 10 § i föreskriftsförslaget anges att den som tar emot en 

transport av djur, produkter eller material från en anläggning där en åtgärdssjuk-

dom har bekräftats eller från en skyddszon ska kontrasignera transportintyget samt 

sända intyget för kännedom till Jordbruksverket och berörda länsstyrelser. Regle-

ringen innebär ett förtydligande av de nuvarande bestämmelserna på området. Det 

bedöms nödvändigt att i föreskrifterna beskriva såväl ansvarsfördelningen som 

hanteringen i samband med mottagandet av den här typen av transporter eftersom 
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det kan vara annan personal än Jordbruksverkets personal som tar emot transpor-

ten. Syftet med bestämmelsen är att Jordbruksverket ska ha kontroll över de trans-

porter som utförs från anläggningar där en åtgärdssjukdom har bekräftats samt från 

anläggningar i den upprättade skyddszonen.  

Kravet på intygande av uppgifter i samband med transport bedöms beröra i genom-

snitt 12 företag per år, baserat på ett ungefärligt genomsnitt av transporter från en 

skyddszon och drabbade anläggningar per upprättad zon under 2021 samt uppskatt-

ningen ovan om att det kommer att läggas sju zoner per år. Intygandet beräknas till 

15 minuter per företag att utföra. Kostnaden för företagen beräknas till 816 kronor, 

baserat på aktuella uppgifter om genomsnittlig lön för en veterinär. Om det istället 

är slakteripersonal eller en saneringsarbetare på en destruktionsanläggning som ut-

för uppgiften beräknas kostnaderna uppgå till 168 respektive 180 kronor, baserat på 

en slaktares respektive en saneringsarbetares genomsnittliga lön. 

d) Djurhållare/ aktörer i en restriktionszon ska föra besöksjournal 

Enligt EU:s djurhälsolag ska aktörer som håller berörda djurarter i en restriktions-

zon som upprättats på grund av ett utbrott av en a-sjukdom föra journal över be-

sökare på anläggningen. Jordbruksverket anser dock att det är relevant att besöks-

journaler förs på anläggningar i en restriktionszon oberoende av vilken typ av åt-

gärdssjukdom det rör sig om. Krav på att aktörer som ansvarar för anläggningar i 

en restriktionszon ska föra journaler över alla besökare på anläggningen finns 

därför infört i 6 kap. 5 § i föreskriftsförslaget.  

Uppgifter om vilka personer som har besökt en anläggning är ett viktigt verktyg i 

samband med smittspårning och kravet anses därmed vara nödvändigt. Aktörernas 

insats är mycket liten och består i huvudsak av att iordningställa en gästbok där 

besökarna själva kan föra in relevanta uppgifter. Kravet anses därmed även vara 

motiverat och proportionerligt.  

Kravet på att aktörer ska föra journal över besökare bedöms beröra i genomsnitt 

cirka 200 företag om året, baserat på uppskattningen om sju upprättade restriktions-

zoner per år och det genomsnittliga antal företag som låg inom varje upprättad zon 

eller motsvarande område kring drabbade anläggningar (i de fall inga zoner lades) 

under utbrotten av högpatogen aviär influensa 2021 (28 företag per zon). Uppgiften 

att föra besöksjournal bedöms ta cirka tio minuter att uppfylla. Den samlade kost-

naden för företagen företag beräknas till 5 200 kronor, baserat på aktuella uppgifter 

om genomsnittlig lön för en djuruppfödare och djurskötare. 

e) Aktörer i en restriktionszon ska anmäla ökad sjuklighet eller dödlighet eller be-

tydande produktionsminskningar 

Enligt 6 kap. 6 § i föreskriftsförslaget ska aktörer i en restriktionszon anmäla ökad 

sjuklighet eller dödlighet eller betydande produktionsminskningar. Anmälningskra-

vet har sin grund i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/687 och är 
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relevant för alla sjukdomsutbrott där inrättande av restriktionszoner görs som ett 

led i bekämpningen. Villkoren för anmälan om ökad sjuklighet, dödlighet och bety-

dande produktionsminskningar kan anpassas efter aktuella omständigheter i det en-

skilda fallet. Ett telefonsamtal eller ett email räcker vanligen för att förmedla den 

önskade informationen till Jordbruksverket. Syftet med kravet är att Jordbruksver-

ket ska få relevanta data för att kunna rikta övervakningen av sjukdomen till de 

besättningar eller djurgrupper i restriktionszonen som är viktigast att kontrollera. 

Kravet på anmälan om ökad sjuklighet eller dödlighet samt betydande produktions-

minskningar bedöms i genomsnitt beröra fem företag om året, baserat på ovan upp-

skattning om hur många företag som kommer att hamna inom en zon samt en upp-

skattning om hur många av dessa som kan komma att drabbas av ökad sjuklighet 

eller dödlighet under tiden då zonen är upprättad. En anmälan om ökad sjuklighet 

eller dödlighet bedöms ta cirka tio minuter att uppfylla. Den samlade kostnaden för 

de fem företagen beräknas till 130 kronor, baserat på genomsnittlig lön för en djur-

uppfödare och djurskötare.  

f) Provtagning av djur av berörda arter i en restriktionszon ska godkännas av 

Jordbruksverket  

Enligt 6 kap. 10§ i föreskriftsförslaget ska, utöver sådan provtagning som görs för 

att bekräfta förekomst av aktuell djursjukdom ska, all provtagning på djur av be-

rörda arter på anläggningar i restriktionszonen godkännas av Jordbruksverket. 

Syftet med bestämmelsen är att potentiellt smittförande material inte ska spridas 

utanför restriktionszonen samt att Jordbruksverket ska ha kontroll på smittskydds-

läget i restriktionszonen. Kravet att viss provtagning kräver Jordbruksverkets 

godkännande har sitt ursprung i kommissionens genomförandeförordning (EU) 

2020/687 och omfattar bara restriktionszoner som har upprättats på grund av ett 

utbrott av en a-sjukdom. 

Kravet på ansökan om Jordbruksverkets godkännande för provtagning bedöms i 

genomsnitt beröra fem företag om året baserat på hur många företag som i genom-

snitt ligger inom en restriktionszon per år och en bedömning av hur stort antal av 

dessa som kan komma att ha behov av provtagning. En ansökan bedöms ta cirka tio 

minuter att uppfylla. Den totala kostnaden för dessa företag beräknas till 130 kro-

nor, baserat på den genomsnittliga lönen för en djuruppfödare och djurskötare. 

g) Krav på inrapportering av produktionsdata för anläggningar i en restriktions-

zon som har upprättats med anledning av ett utbrott av högpatogen aviär influensa 

och Newcastlesjuka 

En administrativ börda tillkommer för de landlevande djuren eftersom det nya före-

skriftsförslaget återinför kravet på att rapportera in produktionsdata i en restrik-

tionszon som har upprättats på grund av ett utbrott av högpatogen aviär influensa. 

Kravet finns i 7 kap. 2§ i föreskriftsförslaget och innebär att djurhållare på de an-
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läggningar som ligger i en skyddszon (som är en del av den upprättade restriktions-

zonen) som har upprättats på grund av bekräftat utbrott av antingen högpatogen 

aviär influensa eller Newcastlesjuka ska rapportera in produktionsdata i enlighet 

med Jordbruksverkets instruktioner. Detta brukar i praktiken innebära att en daglig 

rapportering från de kommersiella anläggningarna i skyddszonen ska göras under 

de 21 dagar som zonen är upprättad.  

Som framgår ovan bedömer Jordbruksverket att det är rimligt att räkna med i 

genomsnitt sju utbrott om året i kommersiella anläggningar, vilket följaktligen 

skulle leda till krav på inrapportering av produktionsdata från de anläggningarna 

som befinner sig i skyddszonerna. Enligt erfarenheter från utbrotten 2021 finns det 

i genomsnitt knappt två kommersiella anläggningar i varje upprättad skyddszon. 

Kravet på inrapportering av produktionsdata för anläggningar som ligger inom de 

upprättade skyddszonerna bedöms i genomsnitt kunna beröra 12 företag om året. 

Rapporteringen av produktionsdata bedöms ta cirka tio minuter per dag att utföra 

och för med sig en total tidsåtgång för berörda aktörer motsvarande en kostnad på 

7 659 kronor per år baserat på aktuella uppgifter om genomsnittlig timlön för djur-

uppfödare och djurskötare.  

h) Ansökan om tillstånd för förflyttningar inom, till och från en restriktionszon. 

I 8 kap. 3 och 4 §§ i de föreslagna föreskrifterna framgår att det efter ansökan hos 

Jordbruksverket går att få tillstånd för vissa förflyttningar till, inom och från en 

restriktionszon. Det är inte bara företag inom en upprättad zon som berörs utan 

även företag utanför zonen som ska flytta djur till anläggningar inom zonen. Ofta 

krävs flera tillstånd eftersom flera parter kopplade till förflyttningen blir berörda. 

Som mest kan den mottagande anläggningen, den avsändande anläggningen och 

den som utför transporten behöva varsitt tillstånd beroende på var anläggningarna 

ligger och om transporten utförs av ett separat transportföretag eller inte. Eventuellt 

behöver varje berörd också komma in med separata ansökningar, vilket gör att upp 

till tre ansökningar skulle kunna bli nödvändiga för en enda förflyttning. Anled-

ningen till de många tillstånden är att det till varje tillstånd vanligen kopplas villkor 

om bland annat rengöring och övriga biosäkerhetsåtgärder kopplade till de djur 

eller produkter som transporteras och som ska uppfyllas på den avsändande 

anläggningen, under transporten och på den mottagande anläggningen. 

Den mest rättvisande uppskattningen om hur många företag som berörs av bestäm-

melserna i detta avseende görs genom att utgå från det genomsnittliga antalet till-

stånd som utfärdades i de restriktionszoner som upprättades i samband med utbrot-

ten av högpatogen aviär influensa och Newcastlesjuka under 2021 och det antal 

företag som var berörda då. Tillsammans med uppskattningen om att cirka sju res-

triktionszoner kan behöva upprättas årligen ger det cirka 35 berörda företag per år, 

varav hälften transportföretag och hälften en avsändande eller mottagande anlägg-

ning (såsom uppfödare, slakterier, äggkläckerier, äggpackerier). I genomsnitt har 

Jordbruksverket gett ungefär ett tillstånd per företag. Varje företag behöver således 
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göra cirka en ansökan, vilket uppskattas ta cirka 15 minuter. Det ger en samlad ad-

ministrativ börda motsvarande 1 656 kronor baserat på den fördelning som Jord-

bruksverket har sett mellan olika typer av berörda företag och aktuella löneupp-

gifter för slaktare, transportledare och transportsamordnare respektive uppfödare 

och skötare av lantbrukets husdjur. 

i) Dokumentation av rengöring och desinfektion av transportmedel som används 

vid förflyttningar av djur och produkter inom en restriktionszon 

I 8 kap. 6 § andra stycket i föreskriftsförslaget finns ett krav på dokumentation av 

rengöring och desinfektion av de transportmedel som används för förflyttning av 

berörda djurarter och produkter av dem till, inom och från restriktionszonen. Här 

omfattas både de transporter som utförs efter tillstånd från Jordbruksverket och 

transporter som bara passerar restriktionszonen utan stopp och därför inte behöver 

tillstånd. I och med att båda typer av transporter omfattas av kravet på dokumenta-

tion och Jordbruksverket endast har uppgifter om antalet transporter som utförs 

efter beviljat tillstånd är det mycket svårt att uppskatta det totala antalet företag och 

transporter som berörs av dokumentationskravet. 

Genom att som ovan utgå från de tillstånd som utfärdades i samband med utbrotten 

2021 görs uppskattningen att ungefär 16 transportörer årligen skulle få Jordbruks-

verkets tillstånd att utföra transporter med koppling till anläggningar i upprättade 

restriktionszoner. Tillståndens utformning varierar dock mycket. De kan gälla för 

en transport men de kan också gälla för upprepade transporter under ett par dagar 

upp till hela perioden fram till dess att restriktionszonen hävs. I de senare fallen går 

det inte att få fram det exakta antalet transporter som utförts, men beroende på 

vilka företag som hamnat i zonen har Jordbruksverket gett tillstånd som gällt för 

mellan fem och över 40 transporter per zon, med i genomsnitt uppskattningsvis 35 

transporter per zon. En ungefärlig uppskattning av antalet transporter med tillstånd 

per år (med sju upprättade restriktionszoner per år, enligt ovan) skulle därför uppgå 

till 245 stycken, vilket ger 15 transporter per företag. Dokumentationen av rengö-

ringen och desinfektionen uppskattas ta ett par minuter per transport och därmed 

cirka 30 minuter sammanlagt per företag. 

Förutom de transporter som utförs med tillstånd tillkommer de transporter som pas-

serar genom restriktionszonerna utan krav på tillstånd. Sådana transporter sker utan 

att något krav på rapportering och Jordbruksverket får därför inte kännedom om 

dem. För att ta höjd för dessa transporter uppskattas att ytterligare 16 transportörer 

berörs och att dessa också lägger 30 minuter på dokumentationen.  

Detta ger en total administrativ börda motsvarande 2 816 kronor baserat på den 

genomsnittliga lönen för en lastbilsförare.  

j) Journalföring av uppgifter vid en transport med tillstånd att utföras inom, till 

och från en restriktionszon 
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Den som har fått Jordbruksverkets tillstånd att utföra transporter till en anläggning i 

en restriktionszon ska enligt 8 kap. 7 § i föreskriftsförslaget journalföra vissa upp-

gifter om transporten. Enligt uppskattningen i punkten i ovan rör det sig årligen om 

16 transportörer som utför i genomsnitt 15 transporter var. Jordbruksverket upp-

skattar att journalföringen tar fem minuter per transport, vilket ger det en admini-

strativ börda för företagen motsvarande 3  520 kronor baserat på den genomsnitt-

liga lönen för en lastbilsförare. 

k) Aktörer i en smittad zon ska anmäla ökad sjuklighet eller dödlighet eller 

betydande produktionsminskningar 

Enligt 9 kap. 2 § i föreskriftsförslaget ska aktörer som ansvarar för en anläggning i 

en smittad zon, som upprättats med anledning av ett utbrott av en åtgärdssjukdom 

hos vilda landlevande djur ,anmäla ökad sjuklighet eller dödlighet eller betydande 

produktionsminskningar hos de hållna djuren av berörda djurarter som finns på 

anläggningen. Motsvarande rapporteringskrav finns för anläggningar i en restrik-

tionszon som upprättats på grund av utbrott hos hållna landlevande djur (se punk-

ten e ovan). Jordbruksverkets bedömning är att det inte kommer att läggas smittade 

zoner särskilt ofta, men om och när det blir aktuellt skulle flera anläggningar kunna 

beröras. För att göra en uppskattning av den administrativa bördan har Jordbruks-

verket räknat med att i genomsnitt ett företag per år skulle beröras. Att ansöka om 

ett sådant tillstånd bedöms ta cirka tio minuter. Kostnaden för den administrativa 

bördan blir sammanlagt 26 kronor per år för företagen, baserat på aktuella löneupp-

gifter för djuruppfödare och djurskötare. 

l) Ansökan om tillstånd att i ett högriskområde för högpatogen aviär influensa 

släppa ut fjäderfä som hålls i syfte att vidmakthålla fjäderviltstammen 

För att få släppa ut fjäderfä som hålls i syfte att vidmakthålla stammen av fjädervilt 

i ett upprättat högriskområde för högpatogen aviär influensa krävs enligt 10 kap. 

2 § i föreskriftsförslaget Jordbruksverkets tillstånd. Den exakta utbredningen av det 

högriskområde som brukar upprättas under vinterhalvåret varierar men området 

omfattar stora delar av södra Sverige. Det finns enligt Jordbruksverkets register 

92 företag inom det område som högriskområdet brukar omfatta som håller fasa-

ner, rapphöns eller gräsänder (hur många av dessa som håller dessa fåglar i syfte att 

släppa ut dem för jakt är dock oklart). Det uppskattas att ta ca 15 minuter att skriva 

en ansökan för att få det tillstånd som krävs, vilket ger en total administrativ börda 

för företagen motsvarande 3 634 kronor. Kostnaden baseras på den genomsnittliga 

lönen för en djuruppfödare och djurskötare. Tilläggas kan att det historiskt inte har 

funnits något stort intresse för att släppa ut dessa fåglar under den säsong då hög-

riskområden brukar upprättas.  

m) Journalföring i samband med frisläppande i ett högriskområde för högpatogen 

aviär influensa av fjäderfä som hålls i syfte att vidmakthålla fjäderviltstammen. 
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Det anges även i 10 kap. 2 § i föreskriftsförslaget att den som har fått tillstånd att 

sätta ut fjäderfä som hålls i syfte att vidmakthålla stammen av fjädervilt, i ett hög-

riskområde för högpatogen aviär influensa, ska journalföra vissa uppgifter i sam-

band med frisläppandet. Det bedöms ta ca fem minuter att journalföra uppgifterna 

och för de 92 företag som berörs, enligt uppskattningen ovan, blir den administra-

tiva bördan 1 211 kronor, baserat på samma löneuppgift som i punkten l ovan. 

n) Aktören ska journalföra besök och förflyttningar vid misstanke hos 

vattenbruksdjur 

Vid misstanke om en åtgärdssjukdom hos vattenbruksdjur ska aktören journalföra 

besök och förflyttningar till och från anläggningen, enligt 11 kap. 2 § 3 i de före-

slagna föreskrifterna. Baserat på antal misstankar som Jordbruksverket får känne-

dom om årligen berör detta i genomsnitt sex företag om året och beräknas ta cirka 

tio minuter per företag, vilket ger en samlad kostnad på 156 kronor för de berörda 

företagen. Eftersom Jordbruksverket saknar statistiska uppgifter om timlön för den 

specifika kategorin fiskodlare och fiskare baserasuträkningen på den genomsnitt-

liga lönen för djuruppfödare och djurskötare. 

o) Aktören ska upprätta en förteckning vid misstanke hos vattenbruksdjur 

Enligt EU:s djurhälsolag ska Jordbruksverket beordra och kontrollera att den be-

rörda aktören förtecknar vissa data vid misstanke om en A-sjukdom hos vatten-

bruksdjur. Jordbruksverket anser att detta krav är relevant att ställa också vid miss-

tanke om andra åtgärdssjukdomar hos vattenbruksdjur. Jordbruksverket kommer 

dock, efter en lämplighetsbedömning, endast begära in de uppgifter som bedöms 

vara nödvändiga med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. I 11 kap. 

4 § i de föreslagna föreskrifterna införs därför ett krav på att aktören på begäran av 

Jordbruksverket ska upprätta en förteckning över vissa data vid misstanke om 

smittsam djursjukdom hos vattenlevande djur.  

Kravet på att berörda aktörer vid misstanke om en åtgärdssjukdom ska föra en för-

teckning över vattenbruksdjuren på anläggningen bedöms kunna beröra i genom-

snitt sex företag om året, baserat på det antal misstankar som Jordbruksverket 

hanterar per år. Kravet bedöms ta cirka 15 minuter per företag att uppfylla. Den 

samlade kostnaden för de sex företagen beräknas till 234 kronor, baserad på samma 

löneuppgift som i punkten j ovan.  

p) Ansökan om tillstånd att flytta vattenlevande djur och produkter av sådana från 

en smittad zon 

Av 13 kap 2 § i föreskriftsförslaget framgår att det krävs tillstånd för att flytta 

vattenlevande djur och produkter av sådana djur från en smittad zon, som upp-

rättats på grund av ett utbrott hos vilda vattenlevande djur. Det är inte vanligt att 

smittade zoner läggs, och uppskattningen av den administrativa bördan har be-

räknats utifrån att i genomsnitt ett företag per år skulle komma att beröras. En 
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ansökan om ett tillstånd för förflyttning bedöms ta cirka 15 minuter. Kostnaden för 

den administrativa bördan blir sammanlagt 39 kronor per år för företagen, baserat 

på samma löneuppgifter som i punkten j ovan. 

6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går 

utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 

Europeiska unionen 

Som nämnts ovan ska de föreslagna föreskrifterna tillämpas vid förebyggande och 

bekämpning av så kallade åtgärdssjukdomar hos landlevande djur och hos vatten-

levande djur. Åtgärder som kommer att vidtas enligt föreskriftsförslaget avser så-

ledes djursjukdomar som omfattas såväl av EU-rättslig reglering som av nationell 

lagstiftning. Att föreskriftsförslaget nu också inkluderar åtgärder vid misstanke om 

och bekräftat utbrott av åtgärdssjukdomar hos vattenlevande djur medför dock 

ingen annan bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 

skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen än den som 

gjordes i konsekvensutredningen till föreskrifterna SJVFS 2021:48, se bilaga av-

snitt A6. 

7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det 

gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av 

speciella informationsinsatser 

De nya föreskrifterna beräknas träda i kraft under 2023. Möjligheterna att upp-

rätthålla Sveriges goda smittskyddsstatus kommer inte att påverkas under tiden till 

dess att de uppdaterade föreskrifterna finns på plats. Som nämnts ovan förmedlas 

krav på åtgärder i samband med misstanke om eller bekräftat utbrott av en åtgärds-

sjukdom hos landlevande djur och hos vattenlevande djur huvudsakligen genom 

enskilda beslut till berörda aktörer eller sällskapsdjurshållare. Till dess att de upp-

daterade föreskrifterna har trätt i kraft kommer åtgärder för sjukdomsbekämpning 

att vidtas med stöd av nu gällande lagstiftning på området, i ljuset av regleringen i 

EU:s djurhälsolag.  

Jordbruksverket kommer att informera om de uppdaterade föreskrifterna på verkets 

webbplats samt ge information i samband med direkt kontakt med kunder.  

B. Kommuner och regioner 

Markera med X: 

☒ Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller regioner. Konsekvens-

utredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkten i avsnitt B. 

☐ Regleringen bedöms få effekter för kommuner eller regioner. Konsekvensutred-

ningen innehåller därför en beskrivning av punkten i avsnitt B. 
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8. Beskrivning av effekter för kommuner eller regioner 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

C. Företag 

Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver näringsverk-

samhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och själv-

ständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett. 

Markera med X: 

☒ Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsätt-

ningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller 

därför inte någon beskrivning av punkterna i avsnitt C. 

☐ Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför 

en beskrivning av punkterna i avsnitt C. 

D. Samråd 

Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd 

Jordbruksverket har vid framtagandet av de föreslagna föreskrifterna inhämtat syn-

punkter från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Livsmedelsverket och 

Havs- och vattenmyndigheten. 

Jordbruksverket har även haft ett obligatoriskt samråd med SVA avseende vissa av 

bestämmelserna i föreskrifterna. 

 

E. Kontaktperson 

1. Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor 

• Sandra Ögren 

Sandra.Ogren@jordbruksverket.se 

• Lovisa Åkerström  

Lovisa.Akerstrom@jordbruksverket.se 

 

• Emma Johansson 

Emma.Johansson3@jordbruksverket.se 
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DEL 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER 

1 §  Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om förebyggande och bekämpning av 

åtgärdssjukdomar hos landlevande djur och vattenlevande djur. Föreskrifterna anger 

även de sjukdomar hos landlevande och vattenlevande djur som omfattas av epizooti-

lagen (1999:657).  

Med undantag av bestämmelserna om användning av veterinärmedicinska läke-

medel för förebyggande och bekämpning av djursjukdom i 2 kap. är dessa föreskrifter 

inte tillämpliga vid misstanke eller bekräftat utbrott av bisjukdomar. Bestämmelser om 

bekämpning av bisjukdomar finns i bisjukdomslagen (1974:211), bisjukdomsförord-

ningen (1974:212) och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kon-

troll av amerikansk yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos bin. 

Dessa föreskrifter är inte heller tillämpliga vid misstanke om eller bekräftat utbrott 

av salmonella. Bestämmelser om bekämpning av salmonella finns i zoonoslagen 

(1999:658), zoonosförordningen (1999:660) och Statens jordbruksverks föreskrifter 

(SJVFS 2004:2) om bekämpande av salmonella hos djur. 

2 §  De sjukdomar som omfattas av epizootilagen (1999:657) anges i bilagan till dessa 

föreskrifter. 

3 §  Dessa föreskrifter kompletterar följande grundläggande bestämmelser om före-

byggande och bekämpning av åtgärdssjukdomar: 

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 

om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter 
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med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”)2 samt till denna förordning an-

tagna genomförandeförordningar och delegerade förordningar. 

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 

2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrot-

ning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati3. 

3. Epizootilagen (1999:657). 

4. Epizootiförordningen (1999:659). 

5. Lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. 

6. Förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. 

4 §  Om inte något annat anges i andra stycket betyder ord och uttryck i dessa före-

skrifter samma sak som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 

samt till denna förordning antagna genomförandeförordningar och delegerade förord-

ningar.  

I dessa föreskrifter betyder: 

 Anläggning eller annan plats där 

en åtgärdssjukdom har bekräftats 

Anläggning, livsmedels- eller foderföretag, 

anläggning för animaliska biprodukter eller 

annan berörd plats där ett utbrott av en åt-

gärdssjukdom hos hållna landlevande djur 

eller hos vattenlevande djur har bekräftats av 

Jordbruksverket. 

 Ansvarig veterinär En veterinär som Jordbruksverket har utsett 

som ansvarig att utföra vissa uppgifter i sam-

band med en misstanke om eller ett utbrott av 

en åtgärdssjukdom. 

 A-sjukdom Förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 a 

i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/429. 

 Berörda djurarter En djurart eller grupp av djurarter hos vilka en 

specifik åtgärdssjukdom ska bekämpas. Av 

bilagan till dessa föreskrifter framgår hos 

vilken djurart eller grupp av djurarter som res-

pektive sjukdom ska bekämpas.  

 B-sjukdom Förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 b 

i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/429. 

 C-sjukdom Förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 c 

i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/429. 

 Djurhållare Varje fysisk eller juridisk person som ansvarar 

för skötseln av ett landlevande djur eller ett 

                                                 
2 EUT L 84, 31.3.2016, s. 1 (Celex 32016R0429). 
3 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1 (Celex 32001R0999). 
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vattenlevande djur, som inte är ett vatten-

bruksdjur, oavsett om detta sker mot ersätt-

ning eller inte, antingen tillfälligt eller perma-

nent, även under transport. 

 Driftansvarig Aktör som ansvarar för driften inklusive 

djuren på en anläggning som håller vatten-

bruksdjur. 

 Fjädervilt Vilda fåglar som tillhör landets viltbestånd. 

 Förbränningsanläggning Varje stationär eller mobil teknisk enhet och 

utrustning avsedd för destruktion av avfall 

genom förbränning. 

 Steriliseringsanläggning Anläggning i vilken animaliskt avfall bearbe-

tas genom en värmebehandlingsprocess som 

uppfyller villkoren i gällande författningar om 

hantering av animaliskt avfall. 

 Veterinärmedicinska läkemedel Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i artikel 4.1 i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 

11 december 2018 om veterinärmedicinska 

läkemedel och om upphävande av direktiv 

2001/82/EG.4 Begreppet omfattar även vacci-

ner. 

 Åtgärdssjukdom Sjukdom som kan överföras mellan djur eller 

mellan djur och människor och som tillhör 

någon av följande kategorier: 

1. A-, B- och C-sjukdomar. 

2. Sjukdomar som ska bekämpas enligt 

Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 999/2001.  

3. Sjukdomar som ska bekämpas med 

stöd av epizootilagen (1999:657). 

4. Sjukdomar som ska bekämpas med 

stöd av lagen (2006:806) om provtag-

ning på djur, m.m. 

Åtgärdssjukdomarna framgår av bilagan till 

dessa föreskrifter. 

5 §  Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta om undantag från be-

stämmelserna i 3 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 10 §, 5 kap. 1, 3, 9 och 10 §§, 6 kap. 5 och 8 

§§, 8 kap. 10 §, 9 kap. 4 §, 10 kap. 2 §, 11 kap. 11 § samt 12 kap. 1 och 3 §§ i dessa 

föreskrifter. 

                                                 
4 EUT L 4, 7.1.2019, s. 43 (Celex 32019R0006). 
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2 KAP. ANVÄNDNING AV VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL FÖR 

FÖREBYGGANDE OCH BEKÄMPNING AV VISSA DJURSJUKDOMAR 

1 §  Ytterligare bestämmelser om användning av veterinärmedicinska läkemedel för 

förebyggande och bekämpning av djursjukdomar finns i  

1. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och läke-

medelsanvändning, och  

2. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om 

skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård.  

2 §  Om inte annat anges i 3–5 §§ eller Jordbruksverket har föreskrivit eller beslutat 

annat får veterinärmedicinska läkemedel inte användas för att förebygga och bekämpa 

följande djursjukdomar:  

1. Sjukdomar som förtecknas i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) 2016/429. 

2. Transmissibla spongiforma encefalopatier (TSE). 

3. Vesikulär svinsjuka (swine vesicular disease).  

4. Vesikulär stomatit.  

5. Brucellos hos livsmedelsproducerande djur av andra serotyper än de som om-

fattas av punkten 1. 

6. Annan filovirusinfektion än Ebola hos primater. 

7. Infektiös pankreasnekros med undantag för genogrupp 2. 

8. Vårviremi hos karp. 

3 §  Trots förbudet i 2 § är användning av veterinärmedicinska läkemedel, utom 

vaccin, tillåtet för följande åtgärder: 

1. Avmaskning mot rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis). 

2. Behandling av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM). 

3. Behandling av varroakvalster hos bin. 

4. Behandling av Mycoplasma gallisepticum och Mycoplasma meleagridis hos 

fjäderfä och fåglar i fångenskap, som inte hålls för avel, och som i artikel 4 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 definieras som 

fjäderfä och fåglar i fångenskap. 

4 §  Trots förbudet i 2 § är vaccination tillåten mot följande sjukdomar: 

1. Rabies hos hund, katt, iller och häst. 

2. Mjältbrand. 

3. West Nile-feber hos hästdjur. 

4. Ekvint arteritvirus.  

5. Paramyxovirusinfektion hos duvor som i artikel 4 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/429 definieras som fåglar i fångenskap. Vacci-

net som används mot paramyxovirusinfektion ska vara avdödat.  

5 §  Trots förbudet i 2 § får vaccination mot högpatogen aviär influensa (HPAI) av 

fåglar i fångenskap enligt definitionen i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) 2016/429 utföras efter tillstånd från Jordbruksverket och under förutsätt-

ning att minst ett av följande krav är uppfyllda: 

1. Fåglarna hålls på en avgränsad anläggning.  
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2. Fåglarna hålls för vetenskapliga ändamål eller i syfte att bevara skyddade 

eller utrotningshotade arter. 

3. Fåglarna har officiellt registrerats som sällsynta raser. 

4. Fåglarna har ett vederbörligen motiverat högt avelsvärde, kulturellt värde 

eller utbildningsvärde. 

Ansökan om att få utföra vaccination ska skickas till Jordbruksverket och innehålla 

uppgifter om vilka djur som vaccinationen ska omfatta, vilket av kraven i punkterna 

1–4 djuren uppfyller samt underlag som styrker detta. 

DEL 2 BESTÄMMELSER OM LANDLEVANDE DJUR 

3 KAP. ÅTGÄRDER EFTER KONTAKT MED MISSTÄNKT ELLER BE-

KRÄFTAD SMITTA HOS LANDLEVANDE DJUR 

1 §  Den som i Sverige eller utomlands har kommit i kontakt med landlevande djur 

eller produkter av sådana djur som är eller misstänks vara smittade av eller kon-

taminerade med någon av de sjukdomar som anges i tabell 1 nedan, eller har kommit 

i kontakt med material som kan överföra dessa sjukdomar, ska före kontakt med djur 

av berörda djurarter i Sverige vidta följande åtgärder: 

1. Duscha eller bada samt tvätta håret. 

2. Tvätta de kläder som användes vid kontakttillfället i minst 60 C. Kläderna 

kan också behandlas med annan metod som oskadliggör smittämnet. 

3. Tvätta och desinficera de skodon och den utrustning som användes vid kon-

takttillfället. 

Åtgärderna enligt första stycket ska även vidtas av den som har vistats i ett område 

där någon av de sjukdomar som anges i tabell 1 nedan förekommer endemiskt och i 

området har kommit i kontakt med djur av berörda djurarter, produkter av sådana djur 

eller material som kan överföra sjukdomarna.  

Tabell 1 

Afrikansk svinpest 

Aujeszkys sjukdom 

Aviär influensa (lågpatogen och högpatogen form) 

Får- och getkoppor 

Infektiös bovin rhinotrakeit/ infektiös pustulär 

vulvovaginit/ infektiös bovin balanopostit 

Klassisk svinpest 

Lumpy skin disease 

Mul- och klövsjuka 

Newcastlesjuka 

Peste des petits ruminants 
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Porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom 

(PRRS)  

Vesikulär stomatit 

Vesikulär svinsjuka 

 

2 §  Om kontakten enligt 1 § rör mul- och klövsjuka får personen inte ha kontakt med 

djur av berörda djurarter i Sverige under de närmaste fem dygnen efter kontakttillfället. 

Vid misstanke om mul- och klövsjuka upphör dock kontaktförbudet att gälla så snart 

misstanken har avfärdats.  

Vid kontakt med någon annan av de sjukdomar som anges i tabellen i 1 § än mul- 

och klövsjuka, får personen inte ha kontakt med djur av berörda djurarter i Sverige 

under de närmaste två dygnen efter kontakttillfället. Vid misstanke om någon av de 

angivna sjukdomarna upphör dock kontaktförbudet att gälla så snart misstanken har 

avfärdats. 

3 §  Den som i Sverige deltar i utredning av en misstanke om respektive bekämpning 

av ett utbrott av någon av sjukdomarna i tabellen i 1 § ska istället för det som anges i 

1 och 2 §§ följa Jordbruksverkets instruktioner. 

4 KAP. ÅTGÄRDER OCH BEGRÄNSNINGAR VID MISSTANKE OM EN 

ÅTGÄRDSSJUKDOM HOS HÅLLNA LANDLEVANDE DJUR 

Anmälningsplikt m.m. 

1 §  Bestämmelser om skyldighet för aktörer och andra relevanta fysiska eller juridiska 

personer att anmäla misstänkt förekomst av en åtgärdssjukdom hos landlevande djur 

finns i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2021:10) om bio-

säkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen. 

Bestämmelser om skyldighet att anmäla misstänkt förekomst av en epizootisk sjukdom 

hos landlevande djur finns även i 2 och 3 a §§ epizootilagen (1999:657).  

2 §  En aktör som har anledning att misstänka att ett landlevande djur i hans eller 

hennes vård har drabbats av en åtgärdssjukdom ska till dess ett besked av en veterinär 

föranleder något annat vidta följande åtgärder för att förhindra eller begränsa smitt-

spridning: 

1. Isolera alla djur av berörda djurarter som misstänks vara smittade med sjuk-

domen.  

2. Förhindra icke nödvändig förflyttning av alla hållna landlevande djur, pro-

dukter av sådana djur, material, ämnen, personer och transportmedel som kan 

överföra smittämnet till eller från anläggningen. 

3. Vidta lämpliga kompletterande åtgärder på anläggningen för att undvika 

spridning av sjukdomen till andra djur eller människor. 

Om det uppstår en misstanke om en åtgärdssjukdom hos ett landlevande djur på en 

djurklinik, ett djursjukhus eller en motsvarande inrättning ska den som är ansvarig för 

verksamheten se till att de åtgärder som anges i första stycket genomförs. 

3 §  En sällskapsdjurshållare som har anledning att misstänka att ett landlevande säll-

skapsdjur i hans eller hennes vård har drabbats av en åtgärdssjukdom ska till dess ett 
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besked av en veterinär föranleder något annat isolera alla landlevande djur som miss-

tänks vara smittade med sjukdomen för att förhindra eller begränsa smittspridning. 

Om det uppstår en misstanke om en åtgärdssjukdom hos ett landlevande djur på en 

djurklinik, ett djursjukhus eller en motsvarande inrättning ska den som är ansvarig för 

verksamheten se till att de åtgärder som anges i första stycket genomförs.  

4 §  En aktör eller sällskapsdjurshållare som har anledning att misstänka att ett landle-

vande djur i hans eller hennes vård har drabbats av en åtgärdssjukdom får inte avliva 

något djur av berörd djurart förrän misstanken har avfärdats eller Jordbruksverket har 

godkänt avlivningen. 

Förbudet enligt första stycket gäller inte om djuret måste avlivas av djurskyddsskäl. 

5 §  Hållna landlevande djur som misstänks ha drabbats av en åtgärdssjukdom och som 

har dött eller avlivats av djurskyddsskäl ska hållas tillgängliga för undersökning av 

veterinär. 

En veterinärs beslut om spärrförklaring enligt 4 § epizootilagen  

6 §  Av 4 § första stycket epizootilagen (1999:657) framgår att om en veterinär har 

grundad anledning att anta att ett fall av en sjukdom som omfattas av epizootilagen 

(1999:657)5 har inträffat hos landlevande djur, ska veterinären, i den utsträckning som 

behövs för att motverka smittspridning, besluta om förbud mot att besöka eller lämna 

eller utföra transporter till eller från det område där sjukdomsfallet inträffat eller där 

smitta annars kan antas förekomma (spärrförklaring).  

7 §  En veterinärs beslut om spärrförklaring enligt 4 § epizootilagen (1999:657) ska 

vara skriftligt och innehålla följande uppgifter: 

1. Beskrivning av det spärrförklarade områdets omfattning enligt följande:  

a) Om det misstänkta fallet av sjukdomen har inträffat på en anläggning: 

anläggningens registreringsnummer och eventuella namn, fastighetsbe-

teckning och besöksadress samt i vilken kommun och vilket län anlägg-

ningen är belägen.  

b) Om det misstänkta fallet av sjukdomen har inträffat på en annan plats än 

en anläggning: platsens namn och besöksadress samt i vilken kommun 

och vilket län platsen är belägen.  

2. Vilken epizootisk sjukdom som misstänks. 

3. Vilka djur och/eller produkter som inte får föras från det spärrförklarade om-

rådet. Detta ska specificeras med uppgifter om: djurslag; djurprodukter; 

foder; växtprodukter avsedda som livsmedel, såsom spannmål och oljeväxter; 

strö och gödsel; djurkroppar eller delar av sådana; övrigt avfall. 

4. Vilka eventuella restriktioner som ska gälla för att få besöka, lämna eller 

utföra transporter till eller från det spärrförklarade området:  

a) Förbud mot obehörig persontrafik till och från det spärrförklarade områ-

det. 

b) Krav på rengöring och desinficering för personer som ska lämna det 

spärrade området inklusive hur sådan smittrening ska utföras. 

                                                 
5 De sjukdomar som omfattas av epizootilagen anges i bilagan till dessa föreskrifter.  
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c) Förbud mot att föra transportmedel, arbetsredskap och annan utrustning 

till eller från det spärrförklarade området utan särskilt tillstånd från Jord-

bruksverket, eller den länsstyrelse som Jordbruksverket bestämmer. 

5. En lista med namn, person-/organisationsnummer och kontaktuppgifter (mo-

biltelefonnummer samt e-postadress) till följande personer: 

a) Djurhållaren. 

b) Djurägaren, om han eller hon är någon annan än djurhållaren. 

c) Fastighetsägaren, om han eller hon är någon annan än djurhållaren. 

6. Den beslutande veterinärens namn och kontaktuppgifter (mobiltelefonnum-

mer, e-postadress, arbetsplats samt kontaktuppgifter till arbetsplatsen). 

7. Datum för beslutet samt den beslutande veterinärens underskrift.6 

8 §  Veterinären ska lämna beslutet om spärrförklaring enligt 7 § till djurhållaren samt 

skicka en kopia av beslutet digitalt till Jordbruksverket och länsstyrelsen i det län där 

det misstänkta sjukdomsfallet har inträffat eller där smitta annars kan antas före-

komma. 

9 §  Av 4 § andra stycket epizootilagen (1999:657) framgår att veterinärens beslut om 

spärrförklaring snarast ska underställas Jordbruksverket som snarast ska pröva om be-

slutet ska fortsätta att gälla. 

Provtagning 

10 §  Provtagning för att bekräfta eller utesluta förekomst av en åtgärdssjukdom hos 

hållna landlevande djur ska utföras av en veterinär som utses av Jordbruksverket eller 

annan person som utses av Jordbruksverket.  

Första stycket gäller inte för provtagning som utförs inom övervakningsprogram 

och kontrollprogram som har godkänts av Jordbruksverket eller regleras i lagstiftning.   

11 §  Den som utses av Jordbruksverket enligt 10 § ska utföra provtagning enligt 

följande: 

1. Provtagningen ska utföras i enlighet med instruktioner från Jordbruksverket 

och det laboratorium som ska analysera proverna. 

2. Tagna prover ska skyndsamt skickas för analys till Statens veterinärmedi-

cinska anstalt eller annat laboratorium som Jordbruksverket har utsett. 

3. Samtidigt som proverna skickas ska laboratoriet underrättas om att proverna 

är på väg. 

12 §  Prover som har samlats in av andra personer än de som anges i 10 § eller som 

har samlats in utan att villkoren i 11 § har varit uppfyllda får analyseras för åtgärds-

sjukdom efter Jordbruksverkets godkännande. 

 

Tillträde samt krav på biosäkerhetsåtgärder 

Tillträde till anläggningar, livsmedels- eller foderföretag, anläggningar för anima-

liska biprodukter eller andra berörda platser vid misstanke om en åtgärdssjukdom hos 

hållna landlevande djur 

                                                 
6 Beslutet kan med fördel fattas på Jordbruksverkets blankett Epi 1 Beslut om spärrförklaring vid misstanke om epizootisk sjukdom 
som finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik (webbutiken.jordbruksverket.se). 
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13 §  Ett beslut av en veterinär eller av Jordbruksverket om förbud mot eller begräns-

ningar vad gäller tillträde till anläggningar, livsmedels- eller foderföretag, anlägg-

ningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser där en åtgärdssjukdom 

misstänks ha inträffat hos hållna landlevande djur gäller inte för följande personer: 

1. De som behöver tillträde i samband med förebyggande eller bekämpning av 

sjukdomen. 

2. De som behöver tillträde för att sköta djur som hålls där.  

3. De som behöver tillträde för att utföra uppgifter som är av väsentlig betydelse 

för en anläggnings eller företags drift. 

4. Veterinärer och andra personer som behöver tillträde för att utföra uppgifter 

som är av väsentlig betydelse för djurhälsan eller djurskyddet.  

5. Räddningspersonal och sjukvårdspersonal.  

Biosäkerhetsåtgärder vid kontakt med hållna landlevande djur eller produkter av så-

dana djur på anläggningar, livsmedels- eller foderföretag, anläggningar för anima-

liska biprodukter eller andra berörda platser som misstänks vara smittade respektive 

kontaminerade med en åtgärdssjukdom hos hållna landlevande djur 

14 §  En aktör som ansvarar för anläggningar, livsmedels- eller foderföretag, anlägg-

ningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser som misstänks vara 

smittade respektive kontaminerade med en åtgärdssjukdom hos landlevande djur ska 

se till att det finns skyddskläder och material för rengöring och desinficering av 

personer, utrustning och transportmedel i enlighet med Jordbruksverkets instruktioner.  

15 §  Aktören enligt 14 § ska se till att alla besökare vidtar de biosäkerhetsåtgärder 

som anges i 17 § i samband med besöket. 

16 §  Aktören enligt 14 § ska se till att alla transportmedel rengörs och desinficeras i 

enlighet med Jordbruksverkets instruktioner innan de lämnar anläggningen, livsme-

dels- eller foderföretaget, anläggningen för animaliska biprodukter eller den berörda 

platsen. 

17 §  Den som enligt 13 § har rätt att besöka anläggningar, livsmedels- eller foder-

företag, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser där en åt-

gärdssjukdom misstänks ha inträffat hos hållna landlevande djur ska vidta följande 

biosäkerhetsåtgärder i samband med besöket: 

1. Skyddskläder ska användas i enlighet med instruktioner från den ansvariga 

veterinären eller Jordbruksverket. Byte till och från skyddskläder ska ske på 

anvisad plats. 

2. Rengöring och desinfektion av händer och andra exponerade delar av kroppen 

ska utföras i enlighet med instruktioner från den ansvariga veterinären eller 

Jordbruksverket. 

3. Transportmedel ska rengöras och desinficeras i enlighet med instruktioner från 

den ansvariga veterinären eller Jordbruksverket. 

18 §  Aktören enligt 14 § ska ta hand om använda skyddskläder i enlighet med instruk-

tioner från den ansvariga veterinären eller Jordbruksverket. 

Biosäkerhetsåtgärder vid kontakt med misstänkt smittade hållna landlevande djur 

eller misstänkt kontaminerade produkter av sådana djur samt annat material 



SJVFS 2023:XX  

 

 

12 

19 §  Den som vid andra tillfällen och på annat sätt än vad som anges i 13 § hanterar 

hållna landlevande djur som misstänks vara smittade med den aktuella åtgärdssjuk-

domen ska vid kontakterna med djuren vidta biosäkerhetsåtgärder och använda 

skyddskläder i enlighet med Jordbruksverkets instruktioner. Samma sak gäller för den 

som hanterar hela eller delar av djurkroppar från hållna landlevande djur, produkter av 

sådana djur eller annat material som misstänks vara kontaminerade med det aktuella 

smittämnet. 

Förteckning vid misstanke om en åtgärdssjukdom hos hållna landlevande djur 

och sällskapsdjur 

20 §  Vid misstanke om en åtgärdssjukdom hos hållna landlevande djur på en anlägg-

ning ska aktören på begäran av Jordbruksverket utan dröjsmål upprätta en förteckning 

över följande:  

1. Djurarter, djurkategorier och antalet djur som hålls på anläggningen. När det 

gäller fjäderfä får antalet uppskattas. 

2. Det individuella identifieringsnumret på alla djur som måste ha individuell 

identifiering i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 

2019/2035 av den 28 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar 

som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna 

landlevande djur och kläckägg7.  

3. Djurarter, djurkategorier och antalet hållna djur av berörda djurarter som har 

fötts, dött, uppvisat kliniska tecken på eller troligen är smittade med sjukdomen 

på anläggningen. 

4. Alla produkter, material och ämnen som troligen är kontaminerade med eller 

troligen överför sjukdomen på anläggningen. 

5. Om det är aktuellt, alla platser på anläggningen där det troligen är möjligt för 

sjukdomsvektorer för sjukdomen att överleva. 

Aktören ska se till att förteckningen enligt första stycket hålls uppdaterad. 

21 §  Vid misstanke om en åtgärdssjukdom hos landlevande sällskapsdjur ska säll-

skapsdjurshållaren på begäran av Jordbruksverket utan dröjsmål upprätta en förteck-

ning över följande: 

1. Djurarter, djurkategorier och antalet djur som finns i hushållet. 

2. Det individuella identifieringsnumret på alla djur som måste ha individuell 

identifiering i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 

2019/2035 eller enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.  

3. Djurarter, djurkategorier och antalet hållna djur av berörda djurarter som har 

fötts, dött, uppvisat kliniska tecken på eller troligen är smittade eller konta-

minerade med sjukdomen i hushållet. 

Sällskapsdjurshållaren ska se till att förteckningen enligt första stycket hålls upp-

daterad. 

                                                 
7 EUT L 314, 5.12.2019, s. 115 (Celex 32019R2035). 
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5 KAP. ÅTGÄRDER OCH BEGRÄNSNINGAR PÅ EN ANLÄGGNING 

ELLER ANNAN PLATS DÄR EN ÅTGÄRDSSJUKDOM HAR BEKRÄFTATS 

HOS HÅLLNA LANDLEVANDE DJUR 

Tillträde samt krav på biosäkerhetsåtgärder 

Tillträde till anläggning eller annan plats där en åtgärdssjukdom har bekräftats hos 

hållna landlevande djur 

1 §  Ett beslut från Jordbruksverket om förbud mot eller begränsningar vad gäller till-

träde till en anläggning eller annan plats där en åtgärdssjukdom har bekräftats hos 

hållna landlevande djur gäller inte för de personer som anges i 4 kap. 13 §. 

Personerna som avses i första stycket ska i samband med besök på en anläggning 

eller annan plats där en åtgärdssjukdom har bekräftats hos landlevande djur följa de 

biosäkerhetsåtgärder som anges i 4 kap. 17 §. 

Biosäkerhetsåtgärder vid kontakt med djur eller produkter på en anläggning eller 

annan plats där en åtgärdssjukdom har bekräftats hos hållna landlevande djur 

2 §  En aktör som ansvarar för en anläggning eller en annan plats där en åtgärdssjuk-

dom har bekräftats hos landlevande djur ska se till att det på de platser som den 

ansvariga veterinären anvisar finns skyddskläder och material för rengöring och desin-

ficering av personer, utrustning och transportmedel i enlighet med Jordbruksverkets 

instruktioner. 

3 §  Aktören enligt 2 § ska se till att alla besökare vidtar de biosäkerhetsåtgärder som 

anges i 4 kap. 17 § i samband med besöket. Aktören ska även se till att alla transport-

medel rengörs och desinficeras i enlighet med Jordbruksverkets instruktioner innan de 

lämnar anläggningen. 

Biosäkerhetsåtgärder vid kontakt med djur, produkter eller annat material från en 

anläggning eller annan plats där en åtgärdssjukdom har bekräftats hos landlevande 

djur 

4 §  Den som vid andra tillfällen och på annat sätt än vad som anges i 1 § kommer i 

kontakt med hållna landlevande djur från en anläggning eller annan plats där en 

åtgärdssjukdom har bekräftats ska vid kontakterna med djuren vidta biosäkerhets-

åtgärder och använda skyddskläder i enlighet med Jordbruksverkets instruktioner. 

Samma sak gäller för den som kommer i kontakt med hela eller delar av djurkroppar, 

från hållna landlevande djur, produkter av sådana djur eller andra material som kan 

överföra det aktuella smittämnet från en anläggning eller annan plats där en åtgärds-

sjukdom har bekräftats. 

Slakt eller avlivning av djur på en anläggning eller annan plats där en åtgärds-

sjukdom har bekräftats hos hållna landlevande djur 

5 §  Av 9 § epizootiförordningen (1999:659) framgår hur värdering ska göras av hållna 

landlevande djur som slaktas eller avlivas på grund av en sjukdom som omfattas av 

epizootilagen8. Efter tillstånd från Jordbruksverket får djuren slaktas eller avlivas även 

                                                 
8 De sjukdomar som omfattas av epizootilagen anges i bilagan till dessa föreskrifter.  
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om de inte har värderats. En värdering av djuren ska i så fall ske efter slakten eller 

avlivningen. 

6 §  En aktör som ansvarar för en anläggning eller en annan plats där en åtgärds-

sjukdom har bekräftats hos hållna landlevande djur ska se till att djur av berörda djur-

arter inte avlivas förrän Jordbruksverket har beslutat att så ska ske. 

Förflyttningar av hållna landlevande djur, produkter av sådana djur, foder och 

andra material  

7 §  Förflyttningar av hållna landlevande djur, produkter av sådana djur, foder eller 

andra material som kan överföra det aktuella smittämnet från en anläggning eller en 

annan plats där en åtgärdssjukdom har bekräftats hos hållna landlevande djur får endast 

genomföras efter tillstånd från Jordbruksverket, eller den länsstyrelse som Jordbruks-

verket bestämmer. Samma sak gäller för förflyttningar av hållna landlevande djur, 

produkter av sådana djur, foder och andra material som kan överföra det aktuella 

smittämnet från en anläggning eller plats som har en epidemiologisk koppling till den 

bekräftat smittade anläggningen eller platsen och som har belagts med förflyttnings-

restriktioner.  

8 §  Den som förflyttar hållna landlevande djur, produkter av sådana djur, foder eller 

andra material enligt 7 § ska uppfylla följande krav: 

1. Vid transport av hållna landlevande djur till slakterier eller andra avlivnings-

platser ska föraren av transportmedlet säkerställa att lastning inte sker förrän 

den ansvariga veterinären är på plats om inte Jordbruksverket har lämnat andra 

instruktioner. Detta gäller även vid transport av produkter av landlevande djur, 

foder och andra material som kan överföra det aktuella smittämnet till sterilise-

rings- eller förbränningsanläggningar eller andra platser för oskadliggörande. 

2. Vid på- och avlastning av hållna landlevande djur, produkter av sådana djur 

och andra material som kan överföra det aktuella smittämnet ska föraren pla-

cera transportmedlet på ett sådant sätt att risken för smittspridning i samband 

med lastningen blir så liten som möjligt. Föraren ska också undvika direkt 

kontakt med djuren, produkterna, fodret eller materialet när dessa lastas på och 

av transportmedlet. 

3. Vid transporter av hållna landlevande djur eller produkter av sådana djur ska 

föraren av transportmedlet medföra ett sådant dokument som anges i 9 §. 

9 §  När hållna landlevande djur, produkter av sådana djur, foder eller andra material 

ska transporteras med tillstånd för förflyttning enligt 7 § ska den ansvariga veterinären 

i ett dokument ange och intyga följande innan transporten påbörjas: 

1. Uppgifter om avsändaren: 

a) Om transporten utgår från en anläggning: anläggningens registrerings-

nummer och eventuella namn, fastighetsbeteckning och besöksadress 

samt i vilken kommun och i vilket län anläggningen är belägen.  

b) Om transporten utgår från en annan plats än en anläggning: platsens namn 

och besöksadress samt i vilken kommun och i vilket län platsen är be-

lägen. 

2. Aktörens namn och kontaktuppgifter. 

3. Registreringsnummer på den transportbil som används vid transporten. Om 

släp används ska även registreringsnumret på släpet anges. 
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4. Uppgifter om vad som ska transporteras: 

a) Om det är djur som transporteras ska djurart samt om möjligt antalet djur 

av varje djurart anges. Dessutom ska individuellt märkta djurs identitet 

anges. 

b) Om det är produkter som transporteras ska typ och mängd samt eventuell 

märkning anges. Om det är kadaver som transporteras ska art och om möj-

ligt antal samt individuellt märkta kadavers identitet anges. 

c) Om det är annat material som transporteras ska materialets volym anges. 

5. Förseglingens löpnummer, om Jordbruksverket har beslutat att en försegling 

ska ske. 

6. Intygande av den ansvariga veterinären om att uppgifterna enligt 1–4 är kor-

rekta samt att transporten i förekommande fall är förseglad. 

7. Den ansvariga veterinärens underskrift, namnförtydligande och veterinär-

nummer samt kontaktuppgifter.9 

Den ansvariga veterinären ska överlämna dokumentet enligt första stycket till den 

som utför förflyttningen. 

10 §  När hållna landlevande djur, produkter av sådana djur, foder eller andra material 

ska transporteras med tillstånd för förflyttning enligt 7§ ska den som tar emot 

transporten intyga mottagandet genom sin underskrift, inklusive namnförtydligande, i 

det dokument som avses i 9 §. Om transporten är förseglad ska det i dokumentet även 

intygas att förseglingen har brutits vid ankomst. Mottagaren av transporten ska därefter 

skicka kopior på dokumentet digitalt till den myndighet som har gett tillstånd till 

transporten, till länsstyrelsen i det län där den avsändande anläggningen eller platsen 

är belägen samt till länsstyrelsen i det län där den mottagande anläggningen eller 

platsen är belägen. 

Rengöring och desinfektion på en anläggning eller annan plats där en åtgärds-

sjukdom har bekräftats hos hållna landlevande djur 

11 §  En aktör som ansvarar för en anläggning eller annan plats där en åtgärdssjukdom 

har bekräftats hos hållna landlevande djur ska se till att rengöring och desinfektion 

sker i enlighet med en saneringsplan som har beslutats av Jordbruksverket. Andra ren-

göringsåtgärder får endast vidtas i samråd med Jordbruksverket. 

Med rengöring och desinfektion enligt första stycket avses preliminär rengöring och 

desinfektion samt slutlig rengöring och desinfektion av anläggningen eller platsen. I 

begreppet ingår också oskadliggörande av följande: 

1. Kadaver, djurprodukter inklusive avelsmaterial, avfall, kasserat material och 

annat som är eller misstänks vara kontaminerat med smittämnet. 

2. Fast gödsel, strö, foder och liknande som är eller misstänks vara kontaminerat 

med smittämnet. 

3. Flytgödsel, gödselvatten och urin som är eller misstänks vara kontaminerat 

med smittämnet. 

4. Avloppsvatten och spillvatten som är eller misstänks vara kontaminerat med 

smittämnet. 

                                                 
9 Informationen enligt den här bestämmelsen kan med fördel fyllas i på blankett Epi 6 Följesedel för transport till slakt/avlivning 
alternativt kadaver till destruktion som finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik (webbutiken.jordbruksverket.se). 
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6 KAP. ÅTGÄRDER OCH BEGRÄNSNINGAR I EN RESTRIKTIONSZON 

1 §  Bestämmelserna i 2–10 §§ gäller för andra anläggningar i en restriktionszon än 

den anläggning där en åtgärdssjukdom har bekräftats hos hållna landlevande djur. 

Åtgärder på anläggningar i en restriktionszon som håller djur av berörda djur-

arter 

2 §  En aktör som ansvarar för en anläggning i en restriktionszon som håller djur av 

berörda djurarter ska se till att det finns skyddskläder och material för rengöring och 

desinficering av personer, transportmedel och utrustning i enlighet med Jordbruks-

verkets instruktioner.  

3 §  Aktören enligt 2 § ska se till att alla besökare använder skyddskläder och utrust-

ning för rengöring och desinficering i enlighet med Jordbruksverkets instruktioner. 

Aktören ska även se till att alla transportmedel rengörs och desinficeras i enlighet med 

Jordbruksverkets instruktioner innan de lämnar anläggningen. 

4 §  Den som besöker en anläggning i en restriktionszon som håller djur av berörda 

djurarter ska använda skyddskläder samt rengöra och desinficera sig och sitt fordon i 

enlighet med Jordbruksverkets instruktioner. Instruktionerna förmedlas av den aktör 

som anges i 2 §. 

5 §  En aktör som ansvarar för en anläggning i en restriktionszon som håller djur av 

berörda djurarter ska se till att följande åtgärder vidtas: 

1. Djur av berörda djurarter på en anläggning ska hållas åtskilda från  

a) djur av berörda djurarter som hålls på andra anläggningar,  

b) djur av icke berörda djurarter, samt  

c) vilda djur. 

2. Om det är aktuellt ska lämpliga metoder användas för bekämpning av 

insekter, gnagare och andra sjukdomsvektorer på och runt anläggningen. 

3. Journaler ska föras över alla besökare på anläggningen. Journalerna ska hållas 

uppdaterade och Jordbruksverket ska på begäran ges tillgång till dem. 

4. Hela kroppar eller delar av döda eller avlivade hållna djur av berörda arter 

ska bortskaffas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för 

animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda 

att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 

1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter)10. 

Kravet på journalföring enligt första stycket 3 gäller inte på anläggningar som håller 

landlevande djur av följande djurkategorier under förutsättning att besökare inte har 

tillträde till de utrymmen och områden där djuren hålls: 

1. Djur som hålls på en avgränsad anläggning. 

2. Djur som hålls för vetenskapliga ändamål eller i syfte att bevara skyddade 

eller utrotningshotade arter. 

3. Djur som officiellt registrerats i förväg som sällsynta raser. 

4. Djur som har ett vederbörligen motiverat högt avelsvärde, kulturellt värde 

eller utbildningsvärde. 

                                                 
10 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069). 
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6 §  En aktör som ansvarar för en anläggning i en restriktionszon som håller djur av 

berörda djurarter ska omedelbart kontakta Jordbruksverket om det hos de hållna djuren 

uppstår 

1. en ökning av sjuklighet eller dödlighet hos djuren, eller  

2. betydande produktionsminskningar. 

Första stycket gäller inte om det är uppenbart att den ökade sjukligheten eller död-

ligheten hos djuren beror på olycksfall eller annan fysisk skada. 

7 §  Den som håller sällskapsdjur av berörda djurarter i en restriktionszon ska omedel-

bart kontakta Jordbruksverket om det uppstår en ökning av sjuklighet eller dödlighet 

hos djuren. 

Första stycket gäller inte om det är uppenbart att den ökade sjukligheten eller död-

ligheten hos djuren beror på olycksfall eller annan fysisk skada. 

Biosäkerhetsåtgärder för den som hanterar hållna djur av berörda djurarter, 

produkter av sådana djur eller annat material på andra platser i en restriktions-

zon än en anläggning  

8 §  Den som ansvarar för ett livsmedels- eller foderföretag, en gränskontrollstation, 

anläggning för animaliska biprodukter eller annan berörd plats i en restriktionszon, 

inklusive ett transportmedel, där det finns hållna djur av berörda djurarter ska vidta 

följande åtgärder: 

1. Se till att det finns skyddskläder samt utrustning för rengöring och desinfi-

cering av personer och transportmedel. Desinfektionsmedlet ska vara verk-

samt mot det aktuella smittämnet och användas i enlighet med tillverkarens 

instruktioner. 

2. Se till att alla besökare vidtar de biosäkerhetsåtgärder som anges i 4 kap. 17 § 

i samband med besöket.  

3. Se till att alla transportmedel rengörs och desinficeras innan de lämnar livs-

medels- eller foderföretaget, gränskontrollstationen, anläggningen för anima-

liska biprodukter eller den berörda platsen. 

Åtgärderna enligt första stycket 1–3 ska även vidtas om det på livsmedels- eller 

foderföretaget, gränskontrollstationen, anläggningen för animaliska biprodukter eller 

andra berörda platsen i restriktionszonen, inklusive transportmedlen, finns hela eller 

delar av djurkroppar, produkter eller annat material med ursprung från djur av berörda 

djurarter. 

Kraven i första och andra stycket gäller inte vid hantering av följande:  

1. Konsumentförpackade varor. 

2. Produkter av animaliskt ursprung som anses vara säkra varor, i enlighet med 

bilaga VII till kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 av den 

17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om förebyggande och 

bekämpning av förtecknade sjukdomar11, när det gäller den aktuella sjuk-

domen.  

3. Produkter av animaliskt ursprung som har genomgått relevant behandling i 

enlighet med bilaga VII till kommissionens delegerade förordning (EU) 

2020/687.  

                                                 
11 EUT L 174, 3.06.2020, s. 64 (Celex 32020R0687). 
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Förebyggande slakt eller annan förebyggande avlivning på anläggningar i en res-

triktionszon som håller djur av berörda djurarter 

9 §  Om Jordbruksverket har beslutat om förebyggande slakt eller annan förebyggande 

avlivning på en anläggning i en restriktionszon som håller djur av berörda djurarter 

ska den aktör som ansvarar för anläggningen följa det som anges i 5 kap. 5 och 6 §§. 

Annan provtagning i en restriktionszon vid ett utbrott av en A-sjukdom hos 

hållna landlevande djur 

10 §  Vid ett utbrott av en A-sjukdom hos hållna landlevande djur får provtagning för 

andra ändamål än att bekräfta eller utesluta förekomsten av sjukdomen, på anlägg-

ningar i en restriktionszon som håller djur av berörda djurarter endast utföras efter 

tillstånd från Jordbruksverket. 

Ansökan om tillstånd enligt första stycket ska skickas till Jordbruksverket och 

innehålla följande uppgifter: 

1. Uppgifter om anläggningen där provtagning ska utföras: anläggningens regi-

streringsnummer och adress samt vilka djurslag och typer av produktion som 

finns på anläggningen. 

2. Aktörens namn och kontaktuppgifter. 

3. Vilken typ av provtagning som ska utföras. 

7 KAP. YTTERLIGARE ÅTGÄRDER OCH BEGRÄNSNINGAR I EN RES-

TRIKTIONSZON VID ETT UTBROTT AV HÖGPATOGEN AVIÄR 

INFLUENSA ELLER NEWCASTLESJUKA 

1 §  Utöver de åtgärder och begränsningar som anges i 6 kap. gäller inom en restrik-

tionszon som har upprättats med anledning av ett utbrott av högpatogen aviär influensa 

eller Newcastlesjuka även följande. 

1. Fjäderfä och fåglar i fångenskap ska hållas inomhus. 

2. En aktör som ansvarar för en anläggning som håller fjäderfä ska regelbundet 

övervaka djurens hälsostatus i syfte att tidigt upptäcka misstänkta fall av 

högpatogen aviär influensa respektive Newcastlesjuka.  

3. Ankor, gäss, strutsfåglar samt fjäderfä som hålls i syfte att vidmakthålla stam-

men av fjädervilt och som av djurskyddsskäl inte kan hållas inomhus ska 

istället hållas inhägnade. De inhägnade djuren ska ges foder och dricksvatten 

inomhus eller under ett skydd utomhus som förhindrar att vilda fåglar kommer 

i kontakt med foder och dricksvatten. 

4. En inhägnad för andfåglar som hålls i syfte att vidmakthålla stammen av 

fjädervilt ska vara täckt med nät över hela ytan. Nätet ska hindra vilda and- 

och vadarfåglar från att ta sig in i inhägnaden. 

2 §  En aktör som ansvarar för en anläggning som håller fjäderfä och som ligger i en 

skyddszon som har upprättats med anledning av ett utbrott av Newcastlesjuka eller 

högpatogen aviär influensa ska rapportera in produktionsdata i enlighet med Jord-

bruksverkets instruktioner. 
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8 KAP. VILLKOR FÖR VERKSAMHET I EN RESTRIKTIONSZON, IN-

KLUSIVE FÖRFLYTTNING INOM, TILL, FRÅN ELLER GENOM ZONEN 

VID ETT UTBROTT AV EN A-SJUKDOM HOS HÅLLNA LANDLEVANDE 

DJUR 

Förbud mot verksamhet, inklusive förflyttning, som rör landlevande djur, pro-

dukter av sådana djur och andra material  

1 §  Vid ett utbrott av en A-sjukdom hos hållna landlevande djur är följande verk-

samheter förbjudna, om Jordbruksverket inte har beslutat annat: 

1. Bedriva verksamhet med djur av berörda djurarter eller produkter av sådana 

djur och andra material som kan vara kontaminerade med det aktuella 

smittämnet inom restriktionszonen i enlighet med tabellen i bilaga VI till 

kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687. 

2. Förflyttning av djur av berörda djurarter eller produkter av sådana djur och 

andra material som kan vara kontaminerade med det aktuella smittämnet 

inom, till och från restriktionszonen i enlighet med tabellen i bilaga VI till 

kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687. 

2 §  Förbuden enligt 1 § gäller inte för följande produkter: 

1. Produkter av animaliskt ursprung som anses vara säkra varor, i enlighet med 

bilaga VII till kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687, när det 

gäller den aktuella sjukdomen. 

2. Produkter av animaliskt ursprung som har genomgått relevant behandling i 

enlighet med bilaga VII till kommissionens delegerade förordning (EU) 

2020/687. 

3. Produkter eller andra material som kan sprida den aktuella sjukdomen och som 

har framställts före den övervakningsperiod som fastställs i bilaga II till kom-

missionens delegerade förordning (EU) 2020/687 för den aktuella sjukdomen, 

räknat bakåt från den dag då misstanken anmäldes. 

4. Produkter som har framställts i skyddszonen och som härrör från hållna 

landlevande djur av berörda djurarter och som har 

a) hållits utanför skyddszonen,  

b) hållits och slaktats utanför skyddszonen, eller  

c) hållits utanför skyddszonen och slaktats i skyddszonen. 

5. Framställda produkter. 

Produkter enligt första stycket som under produktion, lagring och transport inte har 

hållits klart åtskilda från produkter som inte får sändas från restriktionszonen enligt 

1 §, eller enligt ett av Jordbruksverket meddelat tillstånd, omfattas av förbuden enligt 

1 §. 

Tillstånd för förflyttning av hållna djur av berörda djurarter och produkter av 

sådana djur inom, till och från en restriktionszon 
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3 §  Genom undantag från förbudet enligt 1 § 2 kan Jordbruksverket, eller den läns-

styrelse som Jordbruksverket bestämmer, efter en riskbedömning ge tillstånd för för-

flyttning av hållna djur av berörda djurarter och produkter av sådana djur inom, till 

och från en restriktionszon.12 

4 §  En ansökan om tillstånd för förflyttning enligt 3 § ska skickas till Jordbruksverket, 

eller den länsstyrelse som Jordbruksverket bestämmer, och innehålla följande upp-

gifter: 

1. Avsändarens namn och kontaktuppgifter. 

2. Namn och kontaktuppgifter till den som ska utföra förflyttningen. 

3. Datum och tidpunkt för förflyttningen. 

4. Orsaken till förflyttningen. 

5. Från respektive till vilken anläggning eller annan plats djuren, produkterna 

eller materialet förflyttas samt planerad resväg. 

6. Registreringsnummer på den eller de transportbilar som ska användas vid för-

flyttningen. Om släp ska användas ska även registreringsnumret på släpet 

anges. 

7. Uppgifter om vad som ska förflyttas: 

a) Om det är djur som ska förflyttas ska djurart samt om möjligt antalet 

djur av varje djurart anges. Dessutom ska individuellt märkta djurs 

identitet anges. 

b) Om det är produkter som ska förflyttas ska typ och mängd samt 

eventuell märkning anges. Om det är kadaver som transporteras ska art 

och om möjligt antal samt individuellt märkta kadavers identitet anges. 

c) Om det är annat material som ska förflyttas ska materialets volym anges. 

En ansökan enligt första stycket ska göras senast tre arbetsdagar före den planerade 

förflyttningen. För sådana förflyttningar som måste ske inom tre dagar från beslutet 

om restriktionszonen ska ansökan göras så fort som möjligt. 

Transporter av hållna djur av berörda djurarter och produkter av sådana djur 

genom en restriktionszon 

5 §  Transporter av hållna djur av berörda djurarter och produkter av sådana djur som 

utförs genom en restriktionszon ska ske på följande sätt: 

1. Utan uppehåll eller avlastning i restriktionszonen. 

2. Företrädesvis på huvudleder för motor- och järnvägstrafik. 

3. På avstånd från anläggningar som håller djur av berörda djurarter. 

Krav på de transportmedel som används för hållna djur av berörda djurarter 

och produkter av sådana djur inom, till, från och genom en restriktionszon 

6 §  Den som utför en förflyttning med ett tillstånd enligt 3 § eller transporterar hållna 

landlevande djur eller produkter genom en restriktionszon enligt 5 § ska se till att de 

transportmedel som används uppfyller följande krav: 

1. De är konstruerade och underhålls på ett sådant sätt att inga djur, produkter 

eller föremål som utgör en risk för djurhälsan läcker ut eller försvinner.  

                                                 
12 Ytterligare information om ansökan om tillstånd för förflyttning enligt 3 § samt vilka förflyttningar som kan tillåtas inom, till 
och från en restriktionszon finns på Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se). 
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2. De rengörs och desinficeras omedelbart efter varje transport av djur, produkter 

eller föremål som utgör en risk för djurhälsan, och vid behov desinficeras igen 

och under alla omständigheter torkas eller får torka före varje ny lastning av 

djur eller produkter. 

3. De har, om det är aktuellt, varit föremål för åtgärder för bekämpning av insek-

ter och gnagare före transporten. 

Rengöringen och desinfektionen enligt första stycket 2 ska 

1. utföras i enlighet med Jordbruksverkets instruktioner, och  

2. dokumenteras på lämpligt sätt. 

7 §  Den som utför en transport med tillstånd för förflyttning enligt 3 § ska föra journa-

ler som innehåller åtminstone följande uppgifter: 

1. Namn och kontaktuppgifter till den som utför transporten. 

2. Från respektive till vilken anläggning eller annan plats djuren eller produk-

terna transporteras samt resväg. 

3. Datum och tidpunkt för transporten. 

4. Registreringsnummer på den transportbil som används vid transporten. Om 

släp används ska även registreringsnumret på släpet anges. 

5. Uppgifter om vad som transporteras: 

a) Om det är djur som transporteras ska djurart samt om möjligt antalet djur 

av varje djurart anges. Dessutom ska individuellt märkta djurs identitet 

anges. 

5. Om det är produkter som transporteras ska typ och mängd samt eventuell 

märkning anges. Om det är kadaver som transporteras ska art och om möjligt 

antal samt individuella märkta kadavers identitet anges.  

6. Om det är annat material som transporteras ska materialets volym anges. 

8 §  De journaler som avses i 7 § ska förvaras i fordonet under transporten och därefter 

sparas i minst tre år. 

9 §  När djur eller produkter ska transporteras med tillstånd för förflyttning enligt 3 §, 

och transporten utförs från en anläggning som ligger i en skyddszon, ska den som utför 

transporten se till att den åtföljs av ett dokument utfärdat av den ansvariga veterinären 

eller annan person som Jordbruksverket har utsett. Den som utfärdar dokumentet ska 

i detta ange och intyga följande innan transporten påbörjas: 

1. Uppgifter om avsändaren: 

a) Om transporten utgår från en anläggning: anläggningens namn, registre-

ringsnummer, fastighetsbeteckning och besöksadress samt i vilken kom-

mun och vilket län anläggningen är belägen.  

b) Om transporten utgår från en annan plats än en anläggning: platsens 

namn och besöksadress samt i vilken kommun och i vilket län platsen är 

belägen. 

2. Avsändarens namn och kontaktuppgifter. 

3. Registreringsnummer på den transportbil som används vid transporten. Om 

släp används ska även registreringsnumret på släpet anges. 

4. Uppgifter om vad som ska transporteras: 
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a) Om det är djur som transporteras ska djurart samt om möjligt antalet djur 

av varje djurart anges. Dessutom ska individuellt märkta djurs identitet 

anges. 

b) Om det är produkter som transporteras ska typ och mängd samt eventuell 

märkning anges. Om det är kadaver som transporteras ska art och om 

möjligt antal samt individuellt märkta kadavers identitet anges.  

c) Om det är annat material som transporteras ska materialets volym anges. 

5. Förseglingens löpnummer, om Jordbruksverket har beslutat att en försegling 

ska ske. 

6. Intygande av den ansvariga veterinären, eller den person som Jordbruksverket 

har utsett att utfärda dokumentet, om att uppgifterna enligt 1–4 är korrekta 

samt att transporten i förekommande fall är förseglad.  

7. Den ansvariga veterinärens underskrift, namnförtydligande och veterinär-

nummer samt kontaktuppgifter. Om Jordbruksverket har utsett en annan per-

son att utfärda dokumentet ska istället hans eller hennes underskrift, namnför-

tydligande och kontaktuppgifter anges.13  

Den ansvariga veterinären eller den person som Jordbruksverket har utsett att 

utfärda dokumentet ska överlämna dokumentet enligt första stycket till den som utför 

förflyttningen. 

10 §  När djur eller produkter ska transporteras med tillstånd för förflyttning enligt 3 § 

och transporten genomförs från en anläggning i en skyddszon ska den som tar emot 

transporten intyga mottagandet genom sin underskrift, inklusive namnförtydligande, i 

det dokument som avses i 9 §. Om transporten är förseglad ska det i dokumentet även 

intygas att förseglingen har brutits vid ankomst. Mottagaren av transporten ska därefter 

skicka kopior på dokumentet digitalt till den myndighet som har gett tillstånd till 

transporten, till länsstyrelsen i det län där den avsändande anläggningen eller platsen 

är belägen samt till länsstyrelsen i det län där den mottagande anläggningen eller 

platsen är belägen. 

9 KAP. ÅTGÄRDER OCH BEGRÄNSNINGAR VID ETT BEKRÄFTAT UT-

BROTT AV EN ÅTGÄRDSSJUKDOM HOS VILDA LANDLEVANDE DJUR 

Åtgärder och begränsningar i en smittad zon 

1 §  Bestämmelserna i 2–5 §§ är endast tillämpliga om Jordbruksverket har fattat ett 

särskilt beslut om att fastställa en smittad zon vid ett bekräftat utbrott av en åtgärds-

sjukdom hos vilda landlevande djur. 

2 §  En aktör som ansvarar för en anläggning som håller djur av berörda djurarter i den 

smittade zonen ska omedelbart kontakta Jordbruksverket om det hos de hållna djuren 

uppstår 

a) en ökning av sjuklighet eller dödlighet, eller  

b) betydande produktionsminskningar. 

Första stycket gäller inte om det är uppenbart att den ökade sjukligheten eller död-

ligheten hos djuren beror på olycksfall eller annan fysisk skada. 

                                                 
13 Informationen enligt den här bestämmelsen kan med fördel fyllas i på blankett Epi 6 Följesedel för transport till slakt/avlivning 
alternativt kadaver till destruktion som finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik (webbutiken.jordbruksverket.se). 
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3 §  Den som håller sällskapsdjur av berörda djurarter i en smittad zon ska omedelbart 

kontakta Jordbruksverket om det uppstår en ökning av sjuklighet eller dödlighet hos 

djuren. 

Första stycket gäller inte om det är uppenbart att den ökade sjukligheten eller död-

ligheten hos djuren beror på olycksfall eller annan fysisk skada. 

4 §  Förflyttningar av vilda landlevande djur av berörda djurarter samt produkter av 

sådana djur inom och från den smittade zonen är förbjudna, om inte Jordbruksverket 

har beslutat annat. 

5 §  Den som i en smittad zon hanterar hela eller delar av djurkroppar från vilda land-

levande djur som är eller misstänks vara smittade med en åtgärdssjukdom, ska vid 

kontakten med djurkropparna vidta biosäkerhetsåtgärder och använda skyddskläder i 

enlighet med Jordbruksverkets instruktioner. Samma sak gäller för den som hanterar 

produkter av vilda landlevande djur eller annat material som är eller kan vara kon-

taminerade med det aktuella smittämnet. 

10 KAP. HÖGRISKOMRÅDE FÖR HÖGPATOGEN AVIÄR INFLUENSA  

1 §  Bestämmelserna i 2 § är endast tillämpliga om Jordbruksverket har fattat ett sär-

skilt beslut om att upprätta ett högriskområde för högpatogen aviär influensa i hela 

eller delar av landet.  

2 §  Inom ett högriskområde för högpatogen aviär influensa gäller följande, om inte 

Jordbruksverket har beslutat annat: 

1. Utställningar, tävlingar, marknader, uppvisningar, kulturella evenemang och 

liknande arrangemang är förbjudna. Förbudet gäller samtliga fågelarter och 

oavsett plats för arrangemanget. Förbudet gäller dock inte verksamheten i 

djurparker och på cirkusar. Förbudet gäller inte heller arrangemang där fåglar 

som permanent hålls i privatbostäder sammanförs. 

2. Fjäderfä ska antingen hållas inomhus eller i avgränsade utrymmen utomhus där 

de förhindras att komma i kontakt med vilda fåglar med hjälp av nät, tak, hori-

sontella tyger eller på andra lämpliga sätt. 

3. Fjäderfä ska ges foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd som 

förhindrar att vilda fåglar kommer i kontakt med foder eller dricksvatten som 

är avsett för fjäderfäna. 

4. Fåglar i fångenskap som hålls utomhus ska hållas inhägnade i enlighet med 

Jordbruksverkets instruktioner. Om det krävs för djurens välbefinnande får de 

ges tillgång till badvatten i en behållare i inhägnaden under förutsättning att 

vilda and- och vadarfåglar förhindras att förorena vattnet. Brevduvor (Columba 

livia) får släppas ut för korta träningsflygningar om inte Jordbruksverket anger 

annat.  

5. Aktörer som har produktion av fjäderfä och andfåglar i separata utrymmen på 

anläggningen ska använda separata skodon och skyddskläder vid besök i de 

olika utrymmena. Skodonen och skyddskläderna får inte användas utanför de 

utrymmen där fåglarna hålls. Alla personer som kommer i kontakt med djuren 

ska tvätta händerna både före och efter sådan kontakt. 
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6. Frisläppande av fjäderfä som hålls i syfte att vidmakthålla stammen av fjäder-

vilt får endast utföras efter tillstånd från Jordbruksverket. En ansökan om 

tillstånd ska skickas till Jordbruksverket och innehålla följande uppgifter: 

a) Anläggningens registreringsnummer och adress. 

b) Aktörens namn och kontaktuppgifter. 

c) Vilken art av fjäderfän som ska sättas ut och i vilket antal.  

d) Planerat datum för utsättande. 

e) Utsättningsplatsens adress eller koordinater. 

7. Aktörer som sätter ut fjäderfä i naturen i syfte att vidmakthålla stammen av 

fjädervilt ska föra journal över samtliga utsättningsplatser samt för respektive 

utsättningsplats ange antal fjäderfän, art och datum för varje utsättning. Jour-

nalerna ska bevaras i minst ett år och kunna uppvisas på begäran av Jordbruks-

verket. 

8. Aktörer som håller fjäderfä eller fåglar i fångenskap ska regelbundet övervaka 

fåglarnas hälsostatus i syfte att tidigt upptäcka misstänka fall av aviär influensa. 

DEL 3 BESTÄMMELSER OM VATTENLEVANDE DJUR 

11 KAP. ÅTGÄRDER OCH BEGRÄNSNINGAR VID MISSTANKE OM EN 

ÅTGÄRDSSJUKDOM HOS VATTENLEVANDE DJUR 

Anmälningsplikt m.m. 

1 §  Bestämmelser om skyldighet för aktörer och andra relevanta fysiska eller juridiska 

personer att anmäla misstänkt förekomst av en åtgärdssjukdom hos vattenlevande djur 

finns i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2021:10) om 

biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smitt-

ämnen. Bestämmelser om skyldighet att anmäla misstänkt förekomst av en epizootisk 

sjukdom hos vattenlevande djur finns även i 2 och 3 a §§ epizootilagen (1999:657).  

2 §  En aktör som har anledning att misstänka att ett vattenbruksdjur i hans eller hennes 

vård har drabbats av en åtgärdssjukdom ska till dess ett besked av en veterinär föran-

leder något annat vidta följande åtgärder för att förhindra eller begränsa smittsprid-

ning: 

1. Om det är tekniskt möjligt, isolera alla enheter på anläggningen där misstänkt 

sjuka djur hålls.  

2. Förhindra förflyttning av djur till och från anläggningen. 

3. Journalföra alla besök och förflyttningar till och från anläggningen. 

4. Hålla alla produkter, redskap, material eller ämnen som troligen är kontami-

nerade med sjukdomen isolerade och skyddade från andra vattenlevande djur.  

5. Vidta lämpliga biosäkerhetsåtgärder för att undvika spridning av sjukdomen. 

3 §  Vid misstanke om en åtgärdssjukdom hos vattenbruksdjur på en anläggning som 

har godkänts som del av en grupp av vattenbruksanläggningar enligt artikel 177 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 ska 2 § tillämpas på samt-

liga anläggningar i samma grupp. 
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4 §  Vid misstanke om en åtgärdssjukdom hos vattenbruksdjur på en anläggning ska 

aktören på begäran av Jordbruksverket utan dröjsmål upprätta en förteckning över 

följande: 

1. Arterna, kategorierna och kvantiteterna (antal, volym eller vikt) av alla vatten-

bruksdjur som hålls på anläggningen. 

2. Alla produkter, material eller ämnen som troligen är kontaminerade med eller 

troligen överför sjukdomen på anläggningen. 

3. Dödligheten inom varje epidemiologisk enhet på anläggningen. Denna uppgift 

ska registreras dagligen. 

Aktören ska se till att förteckningen enligt första stycket hålls uppdaterad. 

5 §  En aktör som har anledning att misstänka att ett vattenbruksdjur i hans eller hennes 

vård har drabbats av en åtgärdssjukdom får inte avliva något djur av berörd djurart 

förrän misstanken har avfärdats eller Jordbruksverket har godkänt avlivningen. 

Förbudet enligt första stycket gäller inte om djuret måste avlivas av djurskyddsskäl. 

6 §  Vattenbruksdjur som misstänks ha drabbats av en åtgärdssjukdom och som har 

dött eller avlivats av djurskyddsskäl ska hållas tillgängliga för undersökning av vete-

rinär. 

En veterinärs beslut om spärrförklaring enligt 4 § epizootilagen 

7 §  Av 4 § första stycket epizootilagen (1999:657) framgår att om en veterinär har 

grundad anledning att anta att ett fall av en sjukdom som omfattas av epizootilagen 

(1999:657)14 har inträffat hos vattenlevande djur, ska veterinären, i den utsträckning 

som behövs för att motverka smittspridning, besluta om förbud mot att besöka eller 

lämna eller utföra transporter till eller från det område där sjukdomsfallet inträffat eller 

där smitta annars kan antas förekomma (spärrförklaring).  

8 §  En veterinärs beslut om spärrförklaring enligt 4 § epizootilagen (1999:657) ska 

vara skriftligt och innehålla följande uppgifter: 

1. Beskrivning av det spärrförklarade områdets omfattning enligt följande:  

a) Om det misstänkta fallet av sjukdomen har inträffat på en anläggning: 

anläggningens registreringsnummer och eventuella namn, fastighetsbe-

teckning och besöksadress samt i vilken kommun och vilket län anlägg-

ningen är belägen.  

b) Om det misstänkta fallet av sjukdomen har inträffat på en annan plats än 

en anläggning: platsens namn och besöksadress samt i vilken kommun 

och vilket län platsen är belägen.  

2. Vilken epizootisk sjukdom som misstänks. 

3. Vilka djur och/eller produkter som inte får föras från det spärrförklarade om-

rådet. Detta ska specificeras med uppgifter om: djurslag; djurprodukter; foder; 

djurkroppar eller delar av sådana; övrigt avfall. 

4. Vilka eventuella restriktioner som ska gälla för att få besöka, lämna eller utföra 

transporter till eller från det spärrförklarade området:  

a) Förbud mot obehörig persontrafik till och från det spärrförklarade områ-

det. 

                                                 
14 De sjukdomar som omfattas av epizootilagen anges i bilagan till dessa föreskrifter.  
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b) Krav på rengöring och desinficering för personer som ska lämna det 

spärrade området inklusive hur sådan smittrening ska utföras. 

c) Förbud mot att föra transportmedel, arbetsredskap och annan utrustning 

till eller från det spärrförklarade området utan särskilt tillstånd från Jord-

bruksverket, eller den länsstyrelse som Jordbruksverket bestämmer. 

5. En lista med namn, person-/organisationsnummer och kontaktuppgifter (mo-

biltelefonnummer samt e-postadress) till följande personer: 

a) Driftansvarig. 

b) Djurägaren, om han eller hon är någon annan än driftansvarig. 

c) Fastighetsägaren, om han eller hon är någon annan än driftansvarig eller 

djurägaren. 

6. Den beslutande veterinärens namn och kontaktuppgifter (mobiltelefonnum-

mer, e-postadress, arbetsplats samt kontaktuppgifter till arbetsplatsen). 

7. Datum för beslutet samt den beslutande veterinärens underskrift.15 

9 §  Veterinären ska lämna beslutet om spärrförklaring enligt 8 § till djurhållaren samt 

skicka en kopia av beslutet digitalt till Jordbruksverket och länsstyrelsen i det län där 

det misstänkta sjukdomsfallet har inträffat eller där smitta annars kan antas före-

komma. 

10 §  Av 4 § andra stycket epizootilagen (1999:657) framgår att veterinärens beslut 

om spärrförklaring snarast ska underställas Jordbruksverket som snarast ska pröva om 

beslutet ska fortsätta att gälla. 

Provtagning 

11 §  Provtagning för att bekräfta eller utesluta förekomst av en åtgärdssjukdom hos 

vattenlevande djur ska utföras av en veterinär som utses av Jordbruksverket eller annan 

person som utses av Jordbruksverket.  

Första stycket gäller inte för provtagning som utförs inom övervakningsprogram 

och kontrollprogram som har godkänts av Jordbruksverket eller regleras i lagstiftning.  

12 §  Den som utses av Jordbruksverket enligt 11 § ska utföra provtagning enligt 

följande: 

1. Provtagningen ska utföras i enlighet med instruktioner från Jordbruksverket 

och det laboratorium som ska analysera proverna. 

2. Tagna prover ska skyndsamt skickas för analys till Statens veterinärmedicinska 

anstalt eller annat laboratorium som Jordbruksverket har utsett. 

3. Samtidigt som proverna skickas ska laboratoriet underrättas om att proverna är 

på väg. 

13 §  Prover som har samlats in av andra personer än de som anges i 11 § eller som 

har samlats in utan att villkoren i 12 § har varit uppfyllda får analyseras för åtgärds-

sjukdom efter Jordbruksverkets godkännande. 

 

                                                 
15 Beslutet kan med fördel fattas på Jordbruksverkets blankett Epi 1 Beslut om spärrförklaring vid misstanke om epizootisk 
sjukdom som finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik (webbutiken.jordbruksverket.se). 
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Tillträde samt krav på biosäkerhetsåtgärder 

Tillträde till anläggningar som håller vattenbruksdjur, livsmedels- eller foderföretag, 

anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser vid misstanke 

om en åtgärdssjukdom hos vattenbruksdjur 

14 §  Ett beslut av en veterinär eller av Jordbruksverket om förbud mot eller begräns-

ningar vad gäller tillträde till anläggningar som håller vattenbruksdjur, livsmedels- 

eller foderföretag, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser 

där en åtgärdssjukdom misstänks ha inträffat hos vattenbruksdjur gäller inte för 

följande personer: 

1. De som behöver tillträde i samband med förebyggande eller bekämpning av 

den aktuella sjukdomen. 

2. De som behöver tillträde för att sköta djur som hålls där.  

3. De som behöver tillträde för att utföra uppgifter som är av väsentlig betydelse 

för en anläggnings eller företags drift. 

4. Veterinärer och andra personer som behöver tillträde för att utföra uppgifter 

som är av väsentlig betydelse för djurhälsan eller djurskyddet.  

5. Räddningspersonal och sjukvårdspersonal.  

Biosäkerhetsåtgärder vid kontakt med vattenbruksdjur eller produkter av sådana djur 

på anläggningar, livsmedels- eller foderföretag, anläggningar för animaliska bipro-

dukter eller andra berörda platser som misstänks vara smittade respektive konta-

minerade med en åtgärdssjukdom hos vattenbruksdjur 

15 §  En aktör som ansvarar för en anläggning som håller vattenbruksdjur, ett 

livsmedels- eller foderföretag, en anläggning för animaliska biprodukter eller en annan 

berörd plats som misstänks vara smittad respektive kontaminerad med en åtgärds-

sjukdom hos vattenlevande djur ska se till att det finns skyddskläder och material för 

rengöring och desinficering av personer, utrustning och transportmedel i enlighet med 

Jordbruksverkets instruktioner.  

16 §  Aktören enligt 15 § ska se till att alla besökare vidtar de biosäkerhetsåtgärder 

som anges i 18 § i samband med besöket. 

17 §  Aktören enligt 15 § ska se till att alla transportmedel rengörs och desinficeras i 

enlighet med Jordbruksverkets instruktioner innan de lämnar anläggningen som håller 

vattenbruksdjur, livsmedels- eller foderföretaget, anläggningen för animaliska bipro-

dukter eller den berörda platsen. 

18 §  Den som enligt 14 § har rätt att besöka anläggningar som håller vattenbruksdjur, 

livsmedels- eller foderföretag, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra be-

rörda platser där en åtgärdssjukdom misstänks ha inträffat hos vattenbruksdjur ska 

vidta följande biosäkerhetsåtgärder i samband med besöket: 

1. Skyddskläder ska användas i enlighet med instruktioner från den ansvariga 

veterinären eller Jordbruksverket. Byte till och från skyddskläder ska ske på 

anvisad plats. 

2. Relevant rengöring och desinfektion av händer och andra exponerade delar av 

kroppen ska utföras i enlighet med instruktioner från den ansvariga veterinären 

eller Jordbruksverket. 
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3. Transportmedel ska rengöras och desinficeras i enlighet med instruktioner från 

den ansvariga veterinären eller Jordbruksverket. 

19 §  Aktören enligt 15 § ska ta hand om använda skyddskläder i enlighet med 

instruktioner från den ansvariga veterinären eller Jordbruksverket. 

Biosäkerhetsåtgärder vid kontakt med misstänkt smittade vattenbruksdjur eller miss-

tänkt kontaminerade produkter av sådana djur samt annat material 

20 §  Den som vid andra tillfällen och på annat sätt än vad som anges i 14 § hanterar 

vattenbruksdjur som misstänks vara smittade med den aktuella åtgärdssjukdomen ska 

vid kontakterna med djuren vidta biosäkerhetsåtgärder och använda skyddskläder i 

enlighet med Jordbruksverkets instruktioner. Samma sak gäller för den som hanterar 

hela eller delar av djurkroppar från vattenbruksdjur, produkter av sådana djur eller 

annat material som misstänks vara kontaminerade med det aktuella smittämnet. 

12 KAP. ÅTGÄRDER OCH BEGRÄNSNINGAR PÅ EN ANLÄGGNING 

ELLER ANNAN PLATS DÄR EN ÅTGÄRDSSJUKDOM HAR BEKRÄFTATS 

HOS VATTENLEVANDE DJUR  

Tillträde samt krav på biosäkerhetsåtgärder 

Tillträde till anläggning eller annan plats där en åtgärdssjukdom har bekräftats hos 

vattenbruksdjur 

1 §  Ett beslut från Jordbruksverket om förbud mot eller begränsningar vad gäller till-

träde till en anläggning eller annan plats där en åtgärdssjukdom har bekräftats hos 

vattenbruksdjur gäller inte för de personer som anges i 11 kap. 14 §. 

Personerna som avses i första stycket ska i samband med besök på en anläggning 

eller annan plats där en åtgärdssjukdom har bekräftats hos vattenbruksdjur följa de 

biosäkerhetsåtgärder som anges i 11 kap. 18 §.  

Biosäkerhetsåtgärder vid kontakt med djur, produkter eller annat material från en 

anläggning eller annan plats där en åtgärdssjukdom har bekräftats hos vattenbruks-

djur 

2 §  En aktör som ansvarar för en anläggning eller en annan plats där en åtgärdssjuk-

dom har bekräftats hos vattenbruksdjur ska se till att det på de platser som den 

ansvariga veterinären anvisar finns skyddskläder och material för rengöring och desin-

ficering av personer, utrustning och transportmedel i enlighet med Jordbruksverkets 

instruktioner. 

3 §  Aktören enligt 2 § ska se till att alla besökare vidtar de biosäkerhetsåtgärder som 

anges i 10 kap. 18 § i samband med besöket. Aktören ska även se till att alla transport-

medel rengörs och desinficeras i enlighet med Jordbruksverkets instruktioner innan de 

lämnar anläggningen. 

4 §  Den som vid andra tillfällen och på annat sätt än vad som anges i 1 § kommer i 

kontakt med djur från en anläggning eller annan plats där en åtgärdssjukdom har 

bekräftats hos vattenbruksdjur ska vid kontakterna med djuren vidta biosäkerhets-

åtgärder och använda skyddskläder i enlighet med Jordbruksverkets instruktioner. 
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Samma sak gäller för den som kommer i kontakt med hela eller delar av djurkroppar, 

produkter eller andra material som kan överföra det aktuella smittämnet från en 

anläggning eller annan plats där en åtgärdssjukdom har bekräftats hos vattenbruksdjur. 

Slakt eller avlivning av djur på en anläggning eller annan plats där en åtgärds-

sjukdom har bekräftats hos vattenlevande djur 

5 §  Av 9 § epizootiförordningen (1999:659) framgår hur värdering ska göras av 

vattenlevande djur som slaktas eller avlivas på grund av en sjukdom som omfattas av 

epizootilagen16. Efter tillstånd från Jordbruksverket får djuren slaktas eller avlivas 

även om de inte har värderats. En värdering av djuren ska i så fall ske efter slakten 

eller avlivningen. 

6 §  En aktör som ansvarar för en anläggning eller en annan plats där en åtgärds-

sjukdom har bekräftats hos vattenbruksdjur ska se till att djur av berörda djurarter inte 

avlivas förrän Jordbruksverket har beslutat att så ska ske.  

Förflyttningar av vattenbruksdjur, produkter av sådana djur, foder och andra 

material  

7 §  Förflyttningar av vattenbruksdjur, produkter av sådana djur, foder eller andra 

material som kan överföra det aktuella smittämnet från en anläggning eller en annan 

plats där en åtgärdssjukdom har bekräftats hos vattenbruksdjur får endast genomföras 

efter tillstånd från Jordbruksverket, eller den länsstyrelse som Jordbruksverket 

bestämmer. Samma sak gäller för förflyttningar av vattenbruksdjur, produkter av 

sådana djur, foder och andra material som kan överföra det aktuella smittämnet från 

en anläggning eller plats som har en epidemiologisk koppling till den bekräftat 

smittade anläggningen eller platsen och som har belagts med förflyttningsrestriktioner.  

Rengöring och desinfektion på en anläggning eller annan plats där en åtgärds-

sjukdom har bekräftats hos vattenbruksdjur. 

8 §  En aktör som ansvarar för en anläggning eller annan plats där en åtgärdssjukdom 

har bekräftats hos vattenbruksdjur ska se till att rengöring och desinfektion sker i enlig-

het med en saneringsplan som har beslutats av Jordbruksverket. Andra rengörings-

åtgärder får endast vidtas i samråd med Jordbruksverket. 

13 KAP. ÅTGÄRDER OCH BEGRÄNSNINGAR VID BEKRÄFTAT 

UTBROTT AV EN ÅTGÄRDSSJUKDOM HOS VILDA VATTENLEVANDE 

DJUR 

1 §  Bestämmelserna i 2–5 §§ är endast tillämpliga om Jordbruksverket har fattat ett 

särskilt beslut om att fastställa en smittad zon vid ett bekräftat utbrott av en åtgärds-

sjukdom hos vilda vattenlevande djur. 

2 § Förflyttningar av vattenlevande djur och produkter av sådana djur från den 

smittade zonen får endast genomföras med tillstånd från Jordbruksverket eller den 

länsstyrelse som Jordbruksverket bestämmer. 

                                                 
16 De sjukdomar som omfattas av epizootilagen anges i bilagan till dessa föreskrifter.  
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 Ansökan om tillstånd enligt första stycket ska skickas till Jordbruksverket eller den 

länsstyrelse som Jordbruksverket bestämmer och innehålla följande uppgifter: 

1. Avsändarens namn och kontaktuppgifter. 

2. Namn och kontaktuppgifter till den som ska utföra förflyttningen. 

3. Datum och tidpunkt för förflyttningen. 

4. Orsaken till förflyttningen. 

5. Från respektive till vilken anläggning eller annan plats djuren eller produkterna 

förflyttas samt planerad resväg. 

6. Registreringsnummer på den eller de transportbilar som ska användas vid för-

flyttningen. Om släp ska användas ska även registreringsnumret på släpet 

anges. 

7. Uppgifter om vad som ska förflyttas: 

a) Om det är djur som ska förflyttas ska djurart samt om möjligt antalet 

djur av varje djurart anges.  

b) Om det är produkter som ska förflyttas ska typ och mängd samt 

eventuell märkning anges. Om det är kadaver som transporteras ska art 

och om möjligt antal anges. 

En ansökan enligt första stycket ska göras senast tre arbetsdagar före den planerade 

förflyttningen. För sådana förflyttningar som måste ske inom tre dagar från beslutet 

om den smittade zonen ska ansökan göras så fort som möjligt. 

3 §  Alla material, redskap eller ämnen som är kontaminerade eller kan ha kontami-

nerats av vilda vattenlevande djur av berörda arter i den smittade zonen ska genomgå 

rengöring och desinfektion eller bortskaffas i enlighet med Jordbruksverkets instruk-

tioner.  

4 §  Animaliska biprodukter från vilda vattenlevande djur i den smittade zonen ska 

bortskaffas i enlighet med Jordbruksverkets instruktioner. 

5 §  Den som i en smittad zon hanterar hela eller delar av djurkroppar från vilda 

vattenlevande djur som är eller misstänks vara smittade med en åtgärdssjukdom, ska 

vid kontakten med djurkropparna vidta biosäkerhetsåtgärder och använda skydds-

kläder i enlighet med Jordbruksverkets instruktioner. Samma sak gäller för den som 

hanterar produkter av vilda vattenlevande djur eller annat material som är eller kan 

vara kontaminerade med det aktuella smittämnet. 

 

 

 

 

Denna författning träder i kraft Ikraftträdandedatum., då Statens jordbruksverks 

föreskrifter (SJVFS 2021:48) om förebyggande och bekämpning av vissa 

djursjukdomar ska upphöra att gälla. 

 

  

CHRISTINA NORDIN 

 

 

 Handläggare. 

 (Enhetsnamn.) 
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Bilaga  

ÅTGÄRDSSJUKDOMAR RESPEKTIVE SJUKDOMAR SOM OM-

FATTAS AV EPIZOOTILAGEN 

 

I denna bilaga gäller följande: 

 

− I kolumn 1 anges åtgärdssjukdomarna. 

 

− I kolumn 2 anges de djurarter eller grupper av djurarter hos vilka respektive 

åtgärdssjukdom ska bekämpas. Med beteckningen ”2018/1882” i kolumn 2 

avses de djurarter eller grupper av djurarter som anges i kolumnen ”Djurarter 

och kategorier av djurarter” i bilagan till kommissionens genomförandeförord-

ning (EU) 2018/1882 av den 3 december 2018 om tillämpningen av vissa 

bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdom för kategorier av 

förtecknade sjukdomar och om fastställande av en förteckning över djurarter 

och grupper av djurarter som utgör en betydande risk för spridning av dessa 

förtecknade sjukdomar17.  

 

− I kolumn 3 är de djursjukdomar som omfattas av epizootilagen markerade med 

ett ”x”. 
 

1. A-sjukdomar som ska bekämpas med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/429 

Åtgärdssjukdom Berörda djurarter Omfattas av epizootilagen  

Afrikansk hästpest Enligt 2018/1882 x 

Afrikansk svinpest Enligt 2018/1882 x 

Boskapspest  Enligt 2018/1882 x 

Elakartad lungsjuka hos nötkreatur 

(CBPP) 
Enligt 2018/1882 x 

Elakartad lungsjuka hos get (CCPP) Enligt 2018/1882  

Epizootisk hematopoietisk nekros (EHN) Enligt 2018/1882  

                                                 
17 EUT L 308, 4.12.2018, s. 21 (Celex 32018R1882). 
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Får- och getkoppor Enligt 2018/1882 x 

Högpatogen aviär influensa Enligt 2018/1882 x 

Infektion med yellowheadvirus (YHD) Enligt 2018/1882  

Klassisk svinpest  Enligt 2018/1882 x 

Lumpy skin disease  Enligt 2018/1882 x 

Mikrocytos (infektion med Mikrocytis 

mackini)  
Enligt 2018/1882  

Mul- och klövsjuka Enligt 2018/1882 x 

Newcastlesjuka  Enligt 2018/1882 x 

Perkinsos (infektion med Perkinsus 

marinus) 
Enligt 2018/1882  

Peste des petits ruminants Enligt 2018/1882 x 

Rift Valley fever Enligt 2018/1882 x 

Rots (infektion med Burkholderia mallei) Enligt 2018/1882  

Taura-syndrom (TS) Enligt 2018/1882  

 

2. B-sjukdomar som ska bekämpas med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/429 

Åtgärdssjukdom Berörda djurarter Omfattas av epizootilagen 

Brucellos (infektion med Brucella 

abortus, B. melitensis eller B. suis) 
Enligt 2018/1882    x18 

Rabies Enligt 2018/1882 x 

                                                 
18 Gäller livsmedelsproducerande djur. 
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Tuberkulos (infektion med 

Mycobacterium tuberculosis-komplexet, 

MBTC (M. bovis, M. tuberculosis eller M. 

caprae) 

Enligt 2018/1882 x19 

3. C-sjukdomar som ska bekämpas med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/429 

Åtgärdssjukdom Berörda djurarter Omfattas av epizootilagen  

Alveolär echinococcos (infektion med 

Echinococcus multilocularis) 
Enligt 2018/1882  

Aujeszkys sjukdom Enligt 2018/1882 x 

Blåtunga (serotyperna 1–24) Enligt 2018/1882 x 

Bonamios (infektion med Bonamia 

ostreae eller Bonamia exitiosa) 
Enligt 2018/1882  

Bovin virusdiarré  Enligt 2018/1882  

Enzootisk bovin leukos Enligt 2018/1882  

Epizootic haemorrhagic disease (EHD) Enligt 2018/1882  

Infektiös bovin rhinotrakeit/ infektiös 

pustulär vulvovaginit/ infektiös bovin 

balanopostit  

Enligt 2018/1882 x 

Infektion med HPR-deleted infektiös 

laxanemi virus (ILA) 
Enligt 2018/1882 x 

Infektion med White Spot Syndrome 

Virus (WSSV) 
Enligt 2018/1882  

Infektiös hematopoietisk nekros (IHN) Enligt 2018/1882 x 

Marteilios (infektion med Marteilia 

refringens) 
Enligt 2018/1882  

Viral hemorragisk septikemi (VHS) Enligt 2018/1882 x 

 

4. Sjukdomar som ska bekämpas med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 999/2001 

                                                 
19 Gäller inte M. caprae. 
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Åtgärdssjukdom Berörda djurarter Omfattas av epizootilagen  

Transmissibla spongiforma encefalopatier 

(TSE) 

Enligt artikel 3.1 h i 

förordning (EG) nr 

999/2001 

x 

 

5. Sjukdomar som ska bekämpas med stöd av epizootilagen (1999:657) 

Åtgärdssjukdom Berörda djurarter Omfattas av epizootilagen  

Brucellos (infektion med Brucella ovis) Enligt 2018/1882 x 

Brucellos (infektion med Brucella spp. 

förutom B. abortus, B. melitensis, B. suis, 

B. ovis och B. canis) 

Livsmedelsproducerande 

djur 
x 

Filovirussjukdom hos primater Primater x 

Infektiös pankreasnekros (IPN) utom 

genogrupp 2 (tidigare serotyp ab) 
Fisk x 

Japansk encefalit (JE) Enligt 2018/1882 x 

Lågpatogen aviär influensa  Enligt 2018/1882    x20 

Mjältbrand Enligt 2018/1882 x 

Paratuberkulos Enligt 2018/1882 x 

Porcint reproduktivt och respiratoriskt 

syndrom (PRRS)  
Enligt 2018/1882 x 

Tuberkulos (infektion med M. bovis eller 

M. tuberculosis) 

Alla mottagliga djurarter 

utom Bison ssp., Bos ssp. 

och Bubalus spp. 

x 

Venezuelansk hästencefalomyelit (VEE) Enligt 2018/1882 x 

Vesikulär stomatit 
Nötkreatur, får, get, 

hästdjur, gris 
x 

Vesikulär svinsjuka (swine vesicular 

disease) 
Gris x 

Vårviremi hos karp (SVC) Fisk x 

                                                 
20 Vilda fåglar är undantagna. 
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Västlig hästencefalomyelit (WEE) Enligt 2018/1882 x 

West Nile-feber Enligt 2018/1882 x 

Östlig hästencefalomyelit (EEE) Enligt 2018/1882 x 

 

6. Sjukdomar som ska bekämpas med stöd av lagen (2006:806) om provtagning på 

djur, m.m.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östertälje Tryckeri AB, Skarpnäck, 2022 

                                                 
21 Sjukdomar som inte bekämpas med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 samt till denna förordning 

antagna genomförandeförordningar och delegerade förordningar, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 

eller epizootilagen (1999:657). Lagen om provtagning på djur, m.m. medger att Jordbruksverket får besluta om åtgärder mot 
smittsamma djursjukdomar om det bedöms nödvändigt. 
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Konsekvensutredning  

 

Förslag till nya föreskrifter om förebyggande och 
bekämpning av vissa djursjukdomar 

 

Enligt förordningen (2007:1244) om särskild konsekvensutredning vid regelgivning ska en 

myndighet som överväger nya eller förändrade regler utreda reglernas kostnadsmässiga och 

andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet. Utredningen ska 

dokumenteras i en konsekvensutredning. 

Inledning 

Allmänt om EU:s nya djurhälsoförordning 

EU beslutade den 9 mars 2016 en ny djurhälsoförordning1 (härefter benämnd EU:s djurhälso-

förordning). Denna förordning började tillämpas den 21 april 2021, med undantag för den del 

som rör förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte som ska börja gälla först den 

22 april 2026. Fram till dess gäller nuvarande lagstiftning på detta område.  

EU:s djurhälsoförordning innebär en mer samlad lagstiftning på djurhälsoområdet och den nya 

förordningen ersätter ett stort antal beslut, direktiv och förordningar på EU-nivå. Förordningen 

kommer dock inte ersätta samtliga nu gällande EU-rättsakter på djurhälsoområdet. Vissa EU-

förordningar kommer fortsätta att gälla, såsom exempelvis den så kallade TSE-förordningen2. 

EU:s djurhälsoförordning är en ramlag och den kompletteras med närmare bestämmelser som 

kommissionen antar genom delegerade akter och genomförandeakter. EU:s djurhälsoförord-

ning och samtliga delegerade akter och genomförandeakter benämns härefter EU:s djurhälso-

lag. 

EU:s djurhälsolag är inte bara en konsolidering av tidigare EU-rättsakter på djurhälsoområdet 

utan innebär även att lagstiftning som tidigare har funnits på nationell nivå nu istället regleras i 

EU-lagstiftningen.  

                                                 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upp-
hävande av vissa akter med avseende på djurhälsa. 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, 
kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati. 
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Regeringen har tillsatt en utredning, Djurhälsolagsutredningen, med syfte att se över den natio-

nella lagstiftningen på djurhälsoområdet med anledning av EU:s djurhälsolag. Syftet med 

utredningen har varit att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s djurhälsolag samt att få 

till stånd en modern och sammanhållen lagstiftning med en tydlig systematik. Lagstiftningen 

ska säkerställa ett gott smittskydd och därigenom tillvarata djurskydds-, folkhälso- och miljöin-

tressen samt produktionsekonomiska intressen. Djurhälsolagsutredningen överlämnade betän-

kandet En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62) till regeringen i oktober 2020.  

Utredningen om ny svensk djurhälsolag och djurhälsoförordning är försenad. Lag och för-

ordning fanns därför inte på plats den 21 april 2021 när EU:s djurhälsolag började tillämpas. 

Jordbruksverket kommer därför i ett första skede anta föreskrifter som har anpassats till EU:s 

djurhälsolag. Ytterligare anpassningar av föreskrifterna kommer sedan att genomföras i sam-

band med införandet av den nya svenska lagstiftningen. 

De nuvarande svenska bestämmelserna på djurhälsoområdet finns huvudsakligen i Jordbruks-

verkets föreskrifter. Dessa föreskrifter har tillkommit under flera år och många av dem har 

dessutom ändrats i olika omgångar, vilket har lett till att lagstiftningen är svåröverskådlig. Det 

finns därför ett behov av att göra lagstiftningen tydligare och mer lättläst samt ge den en ända-

målsenlig struktur.  

På samma sätt som EU-lagstiftningen kring djurhälsa och smittskydd samlas i EU:s djurhälso-

lag har Jordbruksverket också valt, med vissa undantag, att föra samman bestämmelser från 

olika befintliga föreskrifter och skapa färre och mer övergripande författningar på djurhälso-

området. Syftet är att skapa en modern och sammanhållen struktur med en tydlig systematik 

och därmed göra föreskrifterna på djurhälsoområdet mer tillgängliga så att berörda parter lättare 

kan informera sig om gällande regler. 

Nya föreskrifter om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar 

På EU-nivå fastställdes tidigare bestämmelser om sjukdomsbekämpning i ett antal EU-direktiv 

som vart och ett innehöll bestämmelser avseende en eller några få djursjukdomar. Många av 

dessa bestämmelser har nu ersatts av EU:s djurhälsolag, däribland kommissionens delegerade 

förordning (EU) 2020/6873. Denna delegerade förordning kompletterar EU:s djurhälsoför-

ordning vad gäller bestämmelser om förebyggande och bekämpning av så kallade förtecknade 

sjukdomar. Här bör även nämnas kommissionens delegerade förordning 2020/6894 som kom-

pletterar EU:s djurhälsoförordning vad gäller bestämmelser om övervakning, utrotnings-

program och sjukdomsfri status för vissa förtecknade sjukdomar och nya sjukdomar. 

Syftet med att flytta över bestämmelser från direktiv till förordningar har varit att ge tydliga, 

harmoniserade och detaljerade bestämmelser för bekämpningar av djursjukdomar i hela EU. 

Den Europeiska kommissionen har uttalat att ett samlat och tydligt regelverk på området 

kommer att säkerställa att risken för djursjukdomar hanteras bättre av både behöriga myndig-

heter och berörda aktörer. 

Förtecknade sjukdomar 
Vissa bestämmelser i EU:s djurhälsolag är allmänt tillämpliga och gäller utan koppling till en 

viss överförbar sjukdom. Många bestämmelser är dock sjukdomsspecifika. De sjukdomsspe-

cifika bestämmelserna om förebyggande och bekämpning som föreskrivs i EU:s djurhälsolag 

                                                 

3 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om förebyggande och bekämpning av förtecknade sjukdomar. 
4 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om övervakning, utrotningsprogram och sjukdomsfri status för vissa förtecknade 
sjukdomar och nya sjukdomar. 



Jordbruksverket 2021-07-09 Dnr 5.2.17-00701/2020 3(13) 

 

 

ska tillämpas på sjukdomar som har förtecknats i artikel 5.1 a i EU:s djurhälsoförordning och i 

kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/16295.  

Vilka åtgärder som ska vidtas mot respektive så kallad förtecknad sjukdom kategoriseras enligt 

artikel 9.1 i EU:s djurhälsoförordning. Sjukdomar som kategoriseras enligt artikel 9.1 a (a-

sjukdomar) ska vara föremål för omedelbara utrotningsåtgärder om de påvisas inom EU. 

Sjukdomar enligt artikel 9.1 b (b-sjukdomar) är sådana som finns inom unionen och som ska 

vara föremål för utrotningsprogram med det slutliga målet att de ska utrotas i hela unionen. 

Kategorisering enligt artikel 9.1 c (c-sjukdomar) innebär att medlemsstater som är fria från 

sjukdomen, eller har utrotningsprogram som har godkänts av kommissionen och som syftar till 

frihet, får ansöka om att ställa särskilda krav vid förflyttningar. Detta motsvarar de så kallade 

tilläggsgarantier som medlemsstaterna har haft rätt att söka om enligt det tidigare EU-

regelverket. I artikel 9.1 d regleras sjukdomar för vilka åtgärder är nödvändiga för att förhindra 

spridning i samband med införsel till unionen eller förflyttningar mellan medlemsstaterna (d-

sjukdomar). Slutligen regleras i artikel 9.1 e sådana sjukdomar som det finns ett behov av att 

övervaka inom unionen (e-sjukdomar). 

De förtecknade sjukdomarna har kategoriserats genom bestämmelser i kommissionens ge-

nomförandeförordning (EU) 2018/18826. Av bestämmelserna framgår att alla a-, b- och c-sjuk-

domar även är d- och e-sjukdomar. Vidare är alla d-sjukdomar även e-sjukdomar. Det finns 

vissa sjukdomar som endast har ansetts kräva övervakning och därför är förtecknade som enbart 

e-sjukdomar. 

Det följer av EU:s djurhälsolag att medlemsstaterna är skyldiga att bekämpa a- och b-sjuk-

domar. Krav på bekämpning av andra sjukdomar finns även ibland annat TSE-förordningen. 

En medlemsstat som vill bekämpa en c-sjukdom får göra det, och kan då även välja att inrätta 

ett valbart utrotningsprogram som ska godkännas av kommissionen. En medlemsstat kan även 

ifråga om en c-sjukdom ansöka hos kommissionen om sjukdomsfri status. Med denna status 

följer också en möjlighet att få ställa särskilda krav vid förflyttningar. Den medlemsstat som 

har ett valbart utrotningsprogram måste vidta bekämpningsåtgärder i samband med misstanke 

eller bekräftade utbrott av de angivna sjukdomarna. Inom vissa ramar kan medlemsstaterna 

därutöver vidta ytterligare bekämpningsåtgärder. 

När det gäller övriga förtecknade sjukdomar (d- och e-sjukdomar) samt icke förtecknade sjuk-

domar gäller inga bekämpningskrav. EU-bestämmelserna lämnar dock utrymme för medlems-

staterna att vidta sådana åtgärder. 

De EU-rättsliga kraven på förebyggande åtgärder och sjukdomsbekämpning i förhållande till 
den nationella regleringen  
Innan EU:s djurhälsolag fanns lagstödet för bekämpningsåtgärder i Sverige i epizootilagen 

(1999:657), zoonoslagen (1999:658) och bisjukdomslagen (1974:211). Därutöver har Jord-

bruksverket kunnat vidta åtgärder mot andra sjukdomar med stöd av lagen (2006:806) om 

provtagning på djur, m.m. Vilken sjukdom som bekämpas med stöd av vilken lagstiftning 

framgår av Jordbruksverkets verkställighetsföreskrifter.7 

                                                 

5 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1629 av den 25 juli 2018 om ändring av förteckningen över sjukdomar i bilaga II till 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter 
med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”). 
6 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 av den 3 december 2018 om tillämpningen av vissa bestämmelser om före-
byggande och bekämpning av sjukdom för kategorier av förtecknade sjukdomar och om fastställande av en förteckning över djurarter och 
grupper av djurarter som utgör en betydande risk för spridning av dessa förtecknade sjukdomar. 
7 Se Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska sjukdomar och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:101) 
om zoonotiska sjukdomar. 
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I och med att EU:s djurhälsolag ska tillämpas från och med den 21 april 2021 samt att arbetet 

med en samlad svensk djurhälsolag och djurhälsoförordning är försenat innebär detta att Jord-

bruksverkets arbete avseende förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar under en 

övergångsperiod genomförs med stöd av EU:s djurhälsolag samt i huvudsak epizootilagen, 

zoonoslagen, lagen om provtagning på djur, m.m. och bisjukdomslagen. Vilken rättslig grund 

som används i Sverige för de förebyggande och bekämpande åtgärderna beror på om och hur 

den aktuella sjukdomen är förtecknad i EU:s djurhälsolag. Detta eftersom a-, b- och c-

sjukdomar måste hanteras enligt direkt tillämpliga bestämmelser i EU:s djurhälsolag. Övriga 

sjukdomar hanteras med stöd av epizootilagen, zoonoslagen, lagen om provtagning på djur, 

m.m. samt bisjukdomslagen. Den här indelningen har också betydelse för innehållet i 

Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om förebyggande och bekämpning av vissa 

djursjukdomar. 

I framtagandet av nya föreskrifter om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar 

har Jordbruksverket tagit fasta på det som anges i Djurhälsolagsutredningens betänkande (SOU 

2020:62) om att hanteringen av vissa smittsamma djursjukdomar inte bör förändras jämfört med 

hur det har varit tidigare. Detta innebär att Jordbruksverket också fortsatt kommer att kunna 

vidta bekämpningsåtgärder även för sådana sjukdomar där EU-lagstiftningen inte uttryckligen 

kräver att sådana åtgärder vidtas. Jordbruksverket har därmed i dagsläget möjlighet att vidta 

nödvändiga åtgärder avseende följande djursjukdomar: 

 Sjukdomar som förtecknas i EU:s djurhälsolag. 

 Sjukdomar som ska bekämpas enligt andra EU-bestämmelser. 

 Sjukdomar som omfattas av epizootilagen eller zoonoslagen. 

 Sjukdomar som bekämpas med stöd av annan nationell lagstiftning, till exempel lagen 

om provtagning på djur, m.m. och bisjukdomslagen. 

Åtgärder för sjukdomsbekämpning föregås alltid av noggranna bedömningar av om åtgärden är 

lämplig och att dess kostnader och andra konsekvenser står i proportion till nyttan med åtgär-

den. I sådana bedömningar beaktas självfallet de begränsningar som kan följa av EU-rätten. 

Den omständigheten att det formellt finns lagstöd för att vidta alla de åtgärder som omfattas av 

Jordbruksverkets bemyndiganden att vidta åtgärder betyder alltså inte att det är lämpligt eller 

proportionerligt att vidta alla dessa åtgärder i alla situationer eller för alla sjukdomar. 

Nya föreskrifter på området 
Jordbruksverkets åtgärder för sjukdomsbekämpning meddelas genom föreskrifter eller beslut i 

det enskilda fallet. Föreskrifterna och besluten kompletteras i många fall med instruktioner och 

vägledning till de parter som berörs av en misstanke om eller ett bekräftat fall av en smittsam 

djursjukdom. 

På samma sätt som den övergripande lagstiftningen kring djurhälsa och smittskydd samlas i en 

djurhälsolag både på EU-nivå och på nationell nivå har Jordbruksverket, som nämnts ovan, 

också valt, med vissa undantag, att föra samman bestämmelser från olika befintliga föreskrifter 

och skapa färre och mer övergripande författningar på djurhälsoområdet. Detta har även skett 

på området förebyggande och bekämpning av vissa smittsamma djursjukdomar. 

Jordbruksverkets föreskriftsförslag innehåller kompletterande lagstiftning avseende sådana 

sjukdomar som regleras av EU:s djurhälsolag, annan EU-reglering på området, epizootilagen 

och lagen om provtagning på djur, m.m. Föreskrifterna omfattar inte sjukdomar som bekämpas 

med stöd av zoonoslagen. Föreskrifterna är inte heller tillämpliga vid misstanke och bekräftat 

utbrott av bisjukdomar, med undantag av bestämmelser om användning av veterinärmedicinska 

läkemedel för förebyggande och bekämpning av djursjukdom i 2 kap. Föreskrifterna reglerar 

dessutom endast åtgärder för förebyggande och bekämpning av sjukdom hos landlevande djur. 
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Således kommer de föreskrifter som rör sjukdomar som omfattas av zoonoslagen, bisjukdomar 

samt sjukdomar hos vattenlevande djur fortsätta att gälla. Avsikten är dock att också dessa 

områden ska anpassas till EU:s djurhälsolag genom nya föreskrifter. 

Nu aktuellt föreskriftsförslag sammanfattar och ersätter flera av Jordbruksverkets föreskrifter 

rörande bekämpning av djursjukdomar, vilka därmed kommer att upphävas, se tabell nedan. I 

praktiken innebär det nya föreskriftsförslaget inga väsentliga förändringar för djurhållare och 

aktörer som påverkas av regleringen. 

Tabell. Föreskrifter som upphävs till följd av de föreslagna föreskrifterna

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska 

sjukdomar (K3) 

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS  2004:58)  med  anledning  av  grundad misstanke om utbrott  av 

Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar (K5)  

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska sjukdomar (K6) 

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av 

subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige (K9) 

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:14) om användning av veterinärmedicinska läkemedel för 

förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar (K13) 

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:56) om skyddsåtgärder vid misstänkt eller 

bekräftat utbrott av aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i Sverige (K16) 

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:43) om provtagning av idisslare för att kartlägga förekomst av 

blåtunga och om obligatorisk vaccination (K17) 

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:96) om skyddsåtgärder med 

anledning av Newcastlesjuka i Bulgarien (K23) 

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:8) om vissa skyddsåtgärder med anledning av aviär influensa 

i flera länder i Asien (K36) 

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:42) om åtgärder med anledning av fall av blåtunga (K37) 

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:97) om skyddsåtgärder med anledning av högpatogen aviär 

influensa i Republiken Sydafrika (K39) 

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:17) om förebyggande åtgärder mot 

överföring av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap 

(K24)  

Föreskriftsförslaget omfattar bestämmelser om  

 användning av veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande och bekämpning av 

vissa sjukdomar,  

 åtgärder vid misstanke om en sjukdom som ska bekämpas hos landlevande djur, och 

 åtgärder vid bekräftat fall av en sjukdom som ska bekämpas hos landlevande djur. 

Eftersom Jordbruksverkets intention är att samla regleringen om hantering av smittsamma 

djursjukdomar på ett och samma ställe har de nyligen antagna bestämmelserna i Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:14) om användning av veterinärmedicinska läkemedel för 
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förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar, saknr K13, vilka trädde i kraft den 

21 april 2021, lagts in det nu aktuella föreskriftsförslaget. Bestämmelserna i föreskrifterna 

SJVFS 2021:14 har anmälts som så kallade ”tekniska föreskrifter” enligt förordningen 

(1994:2029) om tekniska regler och har infogats i föreskriftsförlaget rakt av – i 2 kap. – utan 

några ändringar i sak. Mot denna bakgrund samt att bestämmelserna om användning av veteri-

närmedicinska läkemedel har varit föremål för konsekvensutredning i samband med att reglerna 

togs fram under 2020–2021 ingår inte någon ny utredning av dessa bestämmelser i den här 

konsekvensutredningen.8  

I föreskriftsförslaget anges även vilka sjukdomar som omfattas av epizootilagen, se bilaga 1 till 

föreskrifterna. Det har inte gjorts några ändringar av vilka sjukdomar som omfattas. 

De nya föreskrifternas uppbyggnad och konstruktion 
Som nämnts ovan har syftet med att flytta över EU-rättsliga bestämmelser från direktiv till 

förordningar varit att ge tydliga, harmoniserade och detaljerade bestämmelser för bekämp-

ningar i hela EU.  

EU-förordningar är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. De ska 

tillämpas som direkt gällande rätt. En förordning varken ska eller får inkorporeras i eller trans-

formeras till nationell rätt, såvida inte annat är särskilt stadgat i förordningen. Något genom-

förande av EU-förordningar ska således inte ske. Det förekommer dock att förordningar inne-

håller bestämmelser av direktivliknande karaktär som innebär en uppmaning till medlemsstaten 

att anta nationella bestämmelser av olika slag. Det kan behövas nationella bestämmelser som 

gör att en EU-förordning kan tillämpas i praktiken och får genomslag. Den del av EU:s djur-

hälsolag som reglerar åtgärder för förebyggande och bekämpning av djursjukdomar riktar sig i 

huvudsak till medlemsstaterna och till den behöriga myndigheten, det vill säga Jordbruksverket, 

och inte direkt till berörda aktörer. Det nu aktuella föreskriftsförslaget innehåller därför flera 

bestämmelser om åtgärder som det enligt EU:s djurhälsolag ankommer på Jordbruksverket att 

ombesörja i förhållande till berörda djurhållare och andra aktörer i samband med en misstanke 

om eller bekräftat utbrott av de sjukdomar som ska bekämpas enligt EU:s djurhälsolag. Sådana 

åtgärder avser bland annat inrättande av vissa villkor och begränsningar avseende viss verk-

samhet med djur inom en restriktionszon samt villkor för transporter inom, till, från och genom 

en upprättad restriktionszon. 

Som nämnts ovan har Jordbruksverket möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder för sjukdoms-

bekämpning avseende djursjukdomar som omfattas såväl av EU-rättslig reglering som av 

nationell lagstiftning. Nu aktuellt föreskriftsförslag innehåller bestämmelser om förebyggande 

och bekämpning av följande sjukdomar hos landlevande djur (undantaget salmonella och sjuk-

domar hos bin, se ovan): 

 A-sjukdomar, b-sjukdomar och c-sjukdomar. 

 Sjukdomar som ska bekämpas enligt TSE-förordningen. 

 Sjukdomar som ska bekämpas med stöd av epizootilagen. 

 Sjukdomar som ska bekämpas med stöd av lagen om provtagning på djur, m.m. 

I föreskrifterna används begreppet ”åtgärdssjukdomar” som ett samlingsnamn för samtliga 

dessa sjukdomar och de anges i bilaga 1 till föreskrifterna. 

Krav på åtgärder i samband med misstanke om eller bekräftat utbrott av en åtgärdssjukdom 

förmedlas huvudsakligen genom enskilda beslut till berörda aktörer eller sällskapsdjurshållare. 

                                                 

8 Diarienummer för konsekvensutredningen till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:14) om användning av veterinärmedicinska 
läkemedel för förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar är 5.2.17-6546/17. 
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Sådana beslut kan avse till exempel avlivning av djur samt villkor för transport av djur, produk-

ter av djur och andra varor. Föreskriftsförslaget innehåller kompletterande bestämmelser om 

ytterligare åtgärder som ska vidtas vid misstanke om eller bekräftat utbrott av en åtgärdssjuk-

dom.  

För att få en enhetlig hantering av åtgärdssjukdomarna inom landet har Jordbruksverket vid 

framtagandet av de nya föreskrifterna utgått från kraven i EU:s djurhälsolag avseende hante-

ringen av a-sjukdomar. Föreskrifterna har dessutom utformats på så vis att många åtgärder 

kommer att föregås av Jordbruksverkets bedömning innan beslut fattas eller instruktioner 

lämnas. Detta faller sig naturligt med hänsyn till kravet på åtgärder för sjukdomsbekämpning 

ska föregås av en proportionalitetsbedömning. Som exempel kan nämnas att om Jordbruks-

verket bedömer det nödvändigt med besöksrestriktioner på en anläggning ska som huvudregel 

gälla samma villkor på anläggningen oavsett vilken sjukdom som är ifråga, men Jordbruks-

verket kan vid behov anpassa restriktionerna till exempel avseende biosäkerhetsåtgärder i ett 

enskilt beslut eller instruktioner. 

A   Allmänt 

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå  

Den 21 april 2021 började EU:s djurhälsolag tillämpas. Denna reglering innebär en mer samlad 

lagstiftning på djurhälsoområdet och ersätter ett stort antal beslut, direktiv och förordningar på 

EU-nivå. Med anledning av EU:s djurhälsolag pågår en översyn av den nationella lagstiftningen 

på djurhälsoområdet. Syftet är att anpassa lagstiftningen till EU:s djurhälsolag samt att få till 

stånd en modern och sammanhållen lagstiftning med en tydlig systematik. 

De nuvarande svenska bestämmelserna på djurhälsoområdet finns huvudsakligen i Jordbruks-

verkets föreskrifter. I och med att både den EU-rättsliga regleringen har gjorts om och det pågår 

ett omfattande arbete att skapa en nationell samlad djurhälsolag och djurhälsoförordning måste 

även Jordbruksverkets föreskrifter ses över och anpassas till den systematik och struktur som 

finns i den överordnande lagstiftningen. Målet har också varit att skapa en tydligare reglering 

genom att föra samman bestämmelser från olika föreskrifter och samla reglerna för förebyg-

gande och bekämpning av vissa smittsamma djursjukdomar i en enda föreskrift. 

I de nu gällande föreskrifterna på området finns även införlivat bestämmelser om sjukdoms-

bekämpning från flera direktiv och beslut. De flesta direktiv och beslut har upphört att gälla i 

och med EU:s djurhälsolag och flera av bestämmelserna från direktiven har flyttats över till 

EU:s djurhälsolag. En EU-förordning ska inte och får inte införlivas eller transformeras till 

nationell rätt och medlemsstaterna får inte utfärda bestämmelser i sådana frågor som regleras i 

förordningen. Ändringar i nationell rätt blir därför nödvändiga om rätten strider mot eller 

omfattar sådant som regleras i EU-förordningen. Med anledning av att det i nu gällande svenska 

föreskrifter finns bestämmelser som numera finns i EU:s djurhälsolag föreligger i dagsläget en 

dubbelreglering som inte får förekomma. Detta problem åtgärdas genom att de nu föreslagna 

föreskrifterna införs och att flera föreskrifter upphävs. 

Flera av bestämmelserna i föreskriftsförslaget utgör ett genomförande av EU:s djurhälsolag vad 

gäller Sveriges hantering av a-, b- och c-sjukdomar. Till detta kommer bestämmelser som syftar 

till att göra hanteringen av övriga åtgärdssjukdomar så lik hanteringen av a-, b- och c-sjukdo-

marna som det är lämpligt och möjligt. 

Målet med de nya föreskrifterna är således dels en anpassning till EU:s nya djurhälsolag, dels 

att likrikta hanteringen så att samma principer i görligaste mån gäller för bekämpning av 

sjukdomar som regleras på EU-nivå respektive på nationell nivå. Den nya regleringen innebär 
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dock i huvudsak ingen väsentlig förändring av hur misstankar om eller bekräftade fall av de 

sjukdomar som hädanefter kommer att betecknas som åtgärdssjukdomar hanteras i dagsläget. 

2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effek-
terna blir om någon reglering inte kommer till stånd  

De nya föreskrifterna handlar om att anpassa regelverket på djurhälsoområdet till gällande EU-

lagstiftning. Att inte ändra och uppdatera föreskrifterna på djurhälsoområdet enligt den syste-

matik och struktur som finns i den överordnande lagstiftningen skulle medföra tolknings- och 

tillämpningsproblem såväl för Jordbruksverket som för berörda aktörer och djurhållare. Att inte 

ändra och uppdatera föreskrifterna skulle också innebära att Jordbruksverket har nationella reg-

ler som också finns i EU:s djurhälsolag, det vill säga otillåten dubbelreglering. 

I föreskriftsförslaget finns verkställighetsföreskrifter som inte kan regleras på annat sätt än i 

föreskriftsform, till exempel angivande av vilka djursjukdomar som omfattas av epizootilagen. 

Föreskrifterna innehåller även krav på åtgärder med syfte att förhindra smittspridning i samband 

med misstanke om eller ett bekräftat utbrott av en åtgärdssjukdom. Bekräftade utbrott av smitt-

samma djursjukdomar medför kostnader för samhället för vidtagande av bekämpningsåtgärder. 

Även handeln med andra länder avseende djur och produkter av djur kan påverkas vid konstate-

rade utbrott. Mot denna bakgrund är det viktigt att uppställda krav för att förhindra smittsprid-

ning får genomslag. Alternativa lösningar till de föreslagna föreskrifterna bedöms därför sak-

nas. 

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

Bestämmelserna i föreskrifterna riktar sig i huvudsak till de som håller landlevande djur och 

som potentiellt kan drabbas av en åtgärdssjukdom. Det finns knappt 70 000 företag som håller 

livsmedelsproducerande landlevande djur i landet. Företagen är huvudsakligen aktiebolag eller 

enskild firma och har i genomsnitt 1–5 anställda. Utöver företag som håller landlevande djur 

finns det även djurhållare med hobbyverksamhet samt djurhållare som håller sällskapsdjur. Av 

tillgängliga uppgifter rörande antalet sällskapsdjur som kan beröras av regleringen kan nämnas 

att det i dagsläget finns 734 000 registrerade hundägare i landet. 

I genomsnitt har det under perioden 2014–2019 förekommit 15 indexfall per år av epizootiska 

sjukdomar i Sverige. Vidare har Jordbruksverket under samma tidsperiod i genomsnitt årligen 

hanterat 150–200 misstankar om epizootiska sjukdomar. 

Vid ett bekräftat utbrott av en åtgärdssjukdom hos landlevande djur är det den som håller miss-

tänkt eller bekräftat sjuka djur respektive den som håller djur av berörda djurarter9 inom en 

restriktionszon som direkt berörs av regleringen. Även den som innehar kontaminerade produk-

ter av djur kan komma att beröras. Här inkluderas även till exempel seminstationer, kläckerier 

och slakterier som är belägna inom en restriktionszon.  

Även den som transporterar djur och djurprodukter liksom livsmedels- och foderföretag samt 

anläggningar för animaliska biprodukter kan beröras av regleringen på så sätt att det till exempel 

krävs tillstånd för att få transportera vissa djur och produkter till och från anläggningar som 

ligger inom en restriktionszon. 

Allmänheten kan till viss del beröras på så sätt att viss verksamhet med vissa djur eller produkter 

av sådana djur kan komma att förbjudas inom en restriktionszon. 

                                                 

9 Se definition av detta begrepp i 1 kap. 4 § i föreskriftsförslaget. 
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Vid bekräftat utbrott av en åtgärdssjukdom hos landlevande vilda djur kan allmänheten liksom 

jägare och jaktföretag samt skogsindustrin komma att beröras av regleringen i det fall en så 

kallad smittad zon upprättas.  

Indirekt kan dessutom aktörer och andra berörda personer påverkas genom att till exempel leve-

ranser av djur och produkter av djur till och från en restriktionszon begränsas.  

Alla företag som berörs av den föreslagna regleringen påverkas på samma sätt, oberoende av 

deras storlek, och regleringen bedöms därför inte påverka konkurrensförhållandena för före-

tagen. 

Den myndighet som leder och samordnar de förebyggande åtgärderna och bekämpningen av 

åtgärdssjukdomarna är Jordbruksverket, eller i förekommande fall den länsstyrelse som Jord-

bruksverket överlämnar vissa uppgifter till. 

4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar 
sig på 

Jordbruksverkets bemyndiganden att meddela bestämmelser om förebyggande och bekämpning 

av åtgärdssjukdomar finns i 1 a, 1 b, 4 och 17 §§ epizootiförordningen (1999:659) samt 2, 3 

och 6 §§ förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.  

5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen 
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda reglerings-
alternativen  

Flera av bestämmelserna i de föreslagna föreskrifterna är ett genomförande av EU:s nya djur-

hälsolag vad gäller hanteringen av a-, b- och vissa c-sjukdomar. Till detta kommer vissa bestäm-

melser som syftar till att göra hanteringen av övriga djursjukdomar som ska bekämpas i landet 

så lik hanteringen av a-, b- och c-sjukdomar som det är lämpligt och möjligt. Som nämnts ovan 

medför föreskriftsförslaget inga väsentliga förändringar för djurhållare och aktörer i förhållande 

till hur hanteringen av misstankar om och bekräftade utbrott av de sjukdomar som hädanefter 

kommer att betecknas som åtgärdssjukdomar har hanterats tidigare.  

I föreskriftsförslaget införs några nya bestämmelser som medför administrativa kostnader för 

företagen. Kravet på inrapportering av produktionsdata i samband med utbrott av aviär influ-

ensa plockas bort i de föreslagna föreskrifterna, vilket i sin tur innebär en minskad administrativ 

börda för företag som berörs. En närmare redogörelse av tillkommande och minskade admini-

strativa kostnader redovisas nedan. 

a) Förteckning över besättningsdata/ förteckning avseende sällskapsdjur 

I den nu gällande lagstiftningen på området finns vissa krav på journalföring och annan admi-

nistration i samband med misstanke om smittsam djursjukdom. Enligt EU:s djurhälsolag ska 

Jordbruksverket beordra och kontrollera att den berörda aktören förtecknar vissa data vid miss-

tanke om en a-sjukdom. Jordbruksverket anser att detta krav är relevant att ställa också vid 

misstanke om vissa andra åtgärdssjukdomar. Jordbruksverket kommer dock, efter en lämplig-

hetsbedömning, endast begära in de uppgifter som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda fallet. Bestämmelserna finns i 4 kap. 20 och 21 §§ i de före-

slagna föreskrifterna. 

Kravet på att berörda aktörer och sällskapsdjurshållare ska föra en förteckning över sin besätt-

ning respektive sina sällskapsdjur bedöms kunna beröra i genomsnitt fem företag om året, 

baserat på ovan angivna uppgifter om antal misstankar som Jordbruksverket hanterar per år. 

Kravet bedöms ta cirka 15 minuter per företag att uppfylla. Den samlade kostnaden för de fem 

företagen beräknas till 345 kronor, baserat på aktuella uppgifter om den genomsnittliga lönen 
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för en lantarbetare. Motsvarande siffra för sällskapsdjurshållare är cirka 355 kr på grund av en 

något högre genomsnittlig lön (800 kr mer per månad än djurskötare inom lantbruket), men 

eftersom det är mycket vanligare att misstankar berör lantbruksföretag så anger vi 345 kronor i 

vår uppställning. 

b) Intygande av uppgifter i samband med transport 

I 5 kap. 10 § och 8 kap. 12 § i föreskriftsförslaget anges att den som tar emot en förseglad 

transport av djur, produkter eller material ska bryta förseglingen och kontrasignera transport-

intyget samt sända intyget för kännedom till Jordbruksverket och berörda länsstyrelser. Re-

gleringen innebär ett förtydligande av de nuvarande bestämmelserna på området. Det bedöms 

nödvändigt att i föreskrifterna beskriva såväl ansvarsfördelningen som hanteringen i samband 

med mottagandet av den här typen av transporter eftersom det kan vara annan personal än 

Jordbruksverkets personal som tar emot en förseglad transport. Syftet med bestämmelsen är att 

Jordbruksverket ska ha kontroll över de transporter som utförs från anläggningar där en åtgärds-

sjukdom har bekräftats samt från anläggningar i restriktionszonen.  

Kravet på intygande av uppgifter i samband med transport bedöms beröra i genomsnitt ett 

företag per år, baserat på ovan angivna uppgifter om antal bekräftade utbrott per år i landet. 

Kravet bedöms ta uppskattningsvis 15 minuter att uppfylla. Kostnaden för företaget beräknas 

till 152 kronor, baserat på aktuella uppgifter om genomsnittlig lön för en veterinär på ett slakteri. 

Om det istället är slakteripersonal eller en saneringsarbetare på en destruktionsanläggning som 

utför uppgiften kostar det 82 respektive 91 kronor, baserat på en slaktares respektive en 

saneringsarbetares genomsnittliga lön. 

c) Aktörers journal över besökare 

Enligt EU:s djurhälsolag ska aktörer som håller berörda djurarter i en restriktionszon som 

upprättats på grund av ett utbrott av en a-sjukdom föra journal över besökare på anläggningen. 

Jordbruksverket anser dock att det är relevant att besöksjournaler förs på anläggningar i en 

restriktionszon oberoende av vilken typ av åtgärdssjukdom det rör sig om. Krav på att aktörer 

som ansvarar för anläggningar i en restriktionszon ska föra journaler över alla besökare på an-

läggningen finns därför infört i 6 kap. 5 § i föreskriftsförslaget.  

Uppgifter om vilka personer som har besökt en anläggning är ett viktigt verktyg i samband med 

smittspårning och kravet anses därmed vara nödvändigt. Aktörernas insats är mycket liten och 

består i huvudsak av att iordningställa en gästbok där besökarna själva kan föra in relevanta 

uppgifter. Kravet anses därmed även vara motiverat och proportionerligt.  

Kravet på att aktörer ska föra journal över besökare bedöms beröra i genomsnitt 20 företag om 

året, baserat på ovan angivna uppgifter om antal bekräftade utbrott per år i landet. Kravet be-

döms ta cirka 10 minuter att uppfylla. Den samlade kostnaden för företagen företag beräknas 

till 920 kronor, baserat på aktuella uppgifter om genomsnittlig lön för en lantarbetare. 

d) Aktörer och sällskapsdjurhållare ska anmäla ökad sjuklighet och dödlighet samt 

betydande produktionsminskningar 

Enligt 6 kap. 6 och 7 §§ i föreskriftsförslaget ska aktörer och sällskapsdjurhållare i en restrik-

tionszon anmäla ökad sjuklighet eller dödlighet eller betydande produktionsminskningar. An-

mälningskravet har sin grund i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/687 och är 

relevant för alla sjukdomsutbrott där inrättande av restriktionszoner görs som ett led i bekämp-

ningen. Villkoren för anmälan om ökad sjuklighet, dödlighet och betydande produktionsminsk-

ningar kan anpassas efter aktuella omständigheter i det enskilda fallet. Ett telefonsamtal eller 

ett mail räcker vanligen för att förmedla den önskade informationen till Jordbruksverket. Syftet 

med kravet är att Jordbruksverket ska få relevanta data för att kunna rikta övervakningen av 
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sjukdomen till de besättningar eller djurgrupper i restriktionszonen som är viktigast att kon-

trollera.  

Kravet på anmälan om ökad sjuklighet och dödlighet samt betydande produktionsminskningar 

bedöms i genomsnitt beröra fyra företag om året, baserat på ovan angivna uppgifter om antal 

bekräftade utbrott per år i landet. Kravet bedöms ta cirka 10 minuter att uppfylla. Den samlade 

kostnaden för de fyra företagen beräknas till 184 kronor, baserat på genomsnittlig lön för en 

lantarbetare. Vi har valt att inte använda siffran för sällskapsdjurhållare då det är betydligt 

vanligare att lantbruksföretagen drabbas. Dessutom är, som angetts ovan, skillnaden dem 

emellan i lön mycket liten.  

e) Provtagning av djur av berörda arter i en restriktionszon ska godkännas av Jord-

bruksverket 

Enligt 6 kap. 10§ i föreskriftsförslaget ska, förutom sådan provtagning som görs för att bekräfta 

förekomst av aktuell djursjukdom ska, all provtagning på djur av berörda arter på anläggningar 

i restriktionszonen godkännas av Jordbruksverket. Syftet med bestämmelsen är att potentiellt 

smittförande material inte ska spridas utanför restriktionszonen samt att Jordbruksverket ska ha 

kontroll på smittskyddsläget i restriktionszonen. Kravet har sitt ursprung i kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2020/687 och är relevant för alla sjukdomsutbrott där inrättande 

av restriktionszoner görs som ett led i bekämpningen. Villkoren för ansökan om godkännande 

av provtagning kan anpassas efter aktuella omständigheter i det enskilda fallet och det förutsätts 

att veterinärer som utför provtagningar känner till hur de ska komma i kontakt med Jordbruks-

verket.  

Kravet på ansökan om Jordbruksverkets godkännande för provtagning bedöms i genomsnitt 

beröra tio företag om året, baserat på ovan angivna uppgifter om antal bekräftade utbrott per år 

i landet. Kravet bedöms ta cirka 10 minuter att uppfylla. Den totala kostnaden för dessa företag 

beräknas till 920 kronor, baserat på genomsnittlig lön för en distriktsveterinär. 

f) Borttaget krav på inrapportering av produktionsdata vid utbrott av aviär influensa 

I föreskriftsförslaget föreslås att det nu gällande kravet på inrapportering av produktionsdata 

vid utbrott av aviär influensa, vilket är relevant för att bedöma eventuell förekomst av aviär 

influensa, tas bort. Anmälningskravet kommer dock att finnas kvar men i en annan form, se 

6 kap. 6 § i föreskriftsförslaget och redovisningen under punkt d ovan. 

Det borttagna kravet på inrapportering av produktionsdata bedöms i genomsnitt ha berört fem 

företag om året och krävde att företagaren rapporterade in produktionsdata dagligen i 21 dagar, 

vilket motsvarar hur länge en restriktionszon är upprättad. Rapporteringen bedöms ha tagit cirka 

10 minuter per dag att utföra. Det borttagna kravet för med sig en minskad tidsåtgång för 

berörda aktörer, motsvarande en kostnad på 4 830 kronor, baserat på aktuella uppgifter om 

genomsnittlig timlön för en lantarbetare. 

Regleringen medför inga nya kostnadsmässiga eller andra konsekvenser för Jordbruksverkets 

hantering av misstankar om och bekräftade utbrott av åtgärdssjukdomar.  

6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

Som nämnts ovan ska de föreslagna föreskrifterna tillämpas vid förebyggande och bekämpning 

av så kallade åtgärdssjukdomar hos landlevande djur (undantaget sjukdomar hos bin). Åtgärder 

som kommer att vidtas enligt föreskriftsförslaget avser således djursjukdomar som omfattas 

såväl av EU-rättslig reglering som av nationell lagstiftning. Utgångspunkten är att modellen för 
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bekämpning av a-sjukdomar enligt EU:s djurhälsolag ska utgöra grunden också för bekämp-

ningen av övriga åtgärdssjukdomar. 

Enligt Djurhälsolagsutredningen (SOU 2020:62) är nationella åtgärder för bekämpning av 

förtecknade sjukdomar som inte är a-, b- eller c-sjukdomar tillåtna, så länge åtgärderna inte 

hindrar den fria rörligheten inom unionen. Samma sak gäller för nationella bekämpningsåt-

gärder för icke förtecknade sjukdomar.10 Såsom fritt från flera smittsamma djursjukdomar har 

Sverige ett mycket gott djurhälsoläge, vilket i ett internationellt perspektiv stärker Sveriges 

konkurrenskraft. Det goda djurhälsoläget och Sveriges konkurrenskraft gör att det finns ett 

betydande värde i att på nationellt initiativ bekämpa vissa djursjukdomar som inte kräver faktisk 

bekämpning på EU-rättslig nivå. De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om 

åtgärder som ska vidtas vid både misstanke om och bekräftat fall av samtliga åtgärdssjukdomar. 

Regleringen går därmed utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Euro-

peiska unionen men regleringen bedöms dock inte medföra strängare krav än vad som är 

lämpligt och nödvändigt för att förhindra introduktion och spridning av smittsamma djur-

sjukdomar i landet. Syftet med åtgärderna är att begränsa smittspridning av vissa djursjuk-

domar. Det är endast relevant att vidta åtgärder på den plats där sjukdomen misstänks eller har 

bekräftats samt i upprättade restriktionszoner, dvs. i begränsade geografiska områden. Vidare 

vidtas åtgärderna under en begränsad tidsperiod; till dess att en misstanke är avfärdad eller ett 

bekräftat utbrott har bekämpats. 

7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser 

Föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 januari 2022. Som nämnts ovan förmedlas krav på 

åtgärder i samband med misstanke om eller bekräftat utbrott av en åtgärdssjukdom huvudsak-

ligen genom enskilda beslut till berörda aktörer eller sällskapsdjurhållare. Föreskriftsförslaget 

innehåller kompletterande bestämmelser om ytterligare åtgärder som ska vidtas vid misstanke 

om eller bekräftat utbrott av en åtgärdssjukdom. Till dess att föreskrifterna finns på plats 

kommer åtgärder för sjukdomsbekämpning att vidtas med stöd av nu gällande lagstiftning på 

området, i ljuset av regleringen i EU:s djurhälsolag. Möjligheterna att upprätthålla Sveriges 

goda smittskyddsstatus kommer inte att påverkas under tiden till dess att föreskrifterna finns på 

plats. 

Jordbruksverket kommer att informera om de nya föreskrifterna och ändringar i det samlade 

regelverket på djurhälsoområdet på verkets webbplats samt ge information i samband med 

direkt kontakt med kunder. Branschorganisationerna har löpande fått information i de olika 

referensgrupper som funnits för näringen under tiden som Jordbruksverket har arbetat med 

framtagandet av föreskriftsförslaget. 

B  Kommuner och regioner 

Markera med x nedan  

☒ Regleringen bedöms inte få några nya effekter för kommuner eller regioner. Kon-

sekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning i punkt 8. 

8. Beskrivning av effekter för kommuner och landsting 

 

                                                 

10 Se SOU 2020:62 s. 366 ff. 
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C   Företag 

Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver näringsverksamhet, det 

vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och självständigt. Att yrkesmässigt 

bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett. 

Markera med x nedan 

☒ Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför inte 
någon beskrivning av punkterna i avsnitt C. 

☐ Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför en 
beskrivning av punkterna i avsnitt C. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

D   Samråd 

Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd 

Jordbruksverket har vid framtagandet av de föreslagna föreskrifterna inhämtat synpunkter från 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Livsmedelsverket. 

Jordbruksverket har även haft ett obligatoriskt samråd med SVA avseende vissa av bestämmel-

serna i föreskrifterna. 

 

Kontaktperson 

Emma Johansson 

Stöd- och samordningsenheten 

Jordbruksverket 

E-post: Emma.Johansson3@jordbruksverket.se 

Tfn: 036-15 50 67 
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Föreskriftens namn: Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2022:XX) om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar   

 

Ange paragraf 
med ny eller 
ändrad 
administrativ 
börda 

 

 

 

 

Ange typ av 
administrativ börda 

Ange den legala grunden för 
den administrativa bördan 
(ange författning, direktiv eller 
beslut samt tillämplig 
artikel/paragraf) 

1) Ange om den legala 
grunden för den 
administrativa bördan 
innehåller ett 
tolkningsutrymme som 
medger alternativa 
lösningar och om så är 
fallet på vilket sätt. 
2) Ange också om den 
administrativa bördan går 
utöver vad den legala 
grunden kräver. 

Ange typ av 
företag som 
berörs av den 
administrativa 
bördan 

Ange bedömd 
tidsåtgång för den 
administrativa bördan 
per företag och år 

Ange hur 
många 
företag som 
berörs av den 
administrativ
a bördan  

Ange den 
samlade 
kostnaden för den 
administrativa 
bördan för 
företagen per år  

2 kap. 5 § Ansökan om att få 
vaccinera vissa fåglar i 
fångenskap mot 
högpatogen aviär 
influensa 

8 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                     
9 § Lag om provtagning på djur, 
m.m. (2006:806) 
9 § Förordning om provtagning på 
djur, m.m. (2006:815) 

Nej/Nej Framförallt 
djurparker och 
företag som håller 
fåglar i fångenskap 
i bevarandesyfte.   

15 minuter  40 1580 kronor 

4 kap. 20-21 §§ Djurhållaren/aktören ska 
upprätta en förteckning 
vid misstanke 

8 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                     
9 § Lag om provtagning på djur, 
m.m. (2006:806) 
9 § Förordning om provtagning på 
djur, m.m. (2006:815) 

Nej/ Nej Alla typer av 
företag som håller 
landlevande djur 

15 minuter  20 780 kronor 
(lantbruksföretag) 

5 kap. 10 § och 
8 kap.10 § 

Mottagaren av en 
transport ska 
kontrasignera ett 
förflyttningsintyg och 
sända det till 
Jordbruksverket och berör 
länsstyrelse 

8 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                     
9 § Lag om provtagning på djur, 
m.m. (2006:806) 
9 § Förordning om provtagning på 
djur, m.m. (2006:815) 

Nej/ Nej Alla typer av 
företag som tar 
emot transporter 
som fått tillstånd att 
utföras från en 
drabbad 
anläggning eller en 
anläggning i en 
skyddszon 

15 minuter  12  816 kronor (Om det 
görs av en  
veterinär. Summan 
blir lägre om det 
görs av en slaktare 
eller en 
saneringsarbetare, 
men vi använder 
den högsta 
kostnaden här.) 

 



6 kap. 5 § 
punkt 3 

Djurhållare/ aktörer i en 
restriktionszon ska föra 
besöksjournal.  

8 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                     
7 § Lag om provtagning på djur, 
m.m. (2006:806) 
6 § Förordning om provtagning på 
djur, m.m. (2006:815) 

Nej/ Nej Alla typer av 
företag i en 
restriktionszon som 
håller landlevande 
djur med undantag 
för sådana företag 
där besökarna inte 
kommer in i 
djurstallarna tex 
djurparker 

10 minuter  200 5200 kronor 

6 kap. 6 §  
Aktörer i en 
restriktionszon ska 
anmäla ökad sjuklighet 
eller dödlighet eller 
betydande 
produktionsminskningar. 

8 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                     
6 § Lag om provtagning på djur, 
m.m. (2006:806) 
5 § Förordning om provtagning på 
djur, m.m. (2006:815) 

Nej/ Nej Alla företag i en 
restriktionszon som 
håller berörda 
landlevande djur 

10 minuter  5 130 kronor 

6 kap. 10 §  Förutom sådan 
provtagning som görs för 
att bekräfta den aktuella 
sjukdomen ska all 
provtagning på djur av 
berörda arter i 
restriktionszonen 
godkännas av 
Jordbruksverket 

8 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                     
3 § Lag om provtagning på djur, 
m.m. (2006:806) 
3 § Förordning om provtagning på 
djur, m.m. (2006:815) 

Nej/ Nej Alla företag i en 
restriktionszon som 
håller berörda 
landlevande djur, 
som behöver 
provta djur av 
berörda arter av 
annat skäl än att 
utreda aktuell 
sjukdom 

10 minuter 5 130 kronor 

7 kap. 2 § Inrapportering av 
produktionsdata för AI och 
ND krävs 

8 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                      

Nej/Nej Alla fjäderfäföretag 
i skyddszonen  

210 minuter 14  7659 kronor  

8 kap. 3-4 §§ Ansökan om tillstånd för 
förflyttningar inom, till och 
från en restriktionszon. 

8 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                     
9 § Lag om provtagning på djur, 
m.m. (2006:806) 
9 § Förordning om provtagning på 
djur, m.m. (2006:815) 

Nej/Nej Företag som vill 
flytta berörda djur 
och produkter till, 
från eller inom en 
restriktionszon. 
Djuranläggningar, 
slakterier och 
transportörer. 

15 minuter 35 1656 kronor 

8 kap. 6 § 
andra stycket, 
punkt 2 

Dokumentation av 
rengöring och desinfektion 
av transportmedel som 
används vid förflyttningar 
av djur och produkter 
inom en restriktionszon. 

8 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                     
9 § Lag om provtagning på djur, 
m.m. (2006:806) 
9 § Förordning om provtagning på 
djur, m.m. (2006:815) 

Nej/Nej Transportörer av 
djur och 
djurprodukter inom 
inom en 
restriktionszon, 
(inklusive aktörer 
som själva håller 
landlevande djur 
på en anläggning 
och utför egna 
transporter). 

30 minuter  32 2816 kronor 



8 kap. 7 § Journalföring av uppgifter 
vid en transport som har 
fått tillstånd att utföras 
inom, till och från en 
anläggning. 

8 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                     
9 § Lag om provtagning på djur, 
m.m. (2006:806) 
9 § Förordning om provtagning på 
djur, m.m. (2006:815) 

Nej/Nej Företag som efter 
tillstånd utför 
förflyttningar av 
berörda djur och 
produkter till, från 
eller inom en 
restriktionszon.  

75 minuter  16 3520 kronor 

9 kap. 2 § Aktörer i en smittad zon 
ska anmäla ökad 
sjuklighet eller dödlighet 
eller betydande 
produktionsminskningar. 

8 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                     
6 § Lag om provtagning på djur, 
m.m. (2006:806) 
5 § Förordning om provtagning på 
djur, m.m. (2006:815) 

Nej/ Nej Alla företag i en 
smittad zon som 
håller berörda 
landlevande djur 

10 minuter  1 26 kronor 

10 kap. 2 § 
punkt 6 

Ansökan om tillstånd att i 
ett högriskområde för 
högpatogen aviär 
influensa släppa ut 
fjäderfä som hålls i syfte 
att vidmakthålla 
fjäderviltstammen 

8 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                     
9 § Lag om provtagning på djur, 
m.m. (2006:806) 
9 § Förordning om provtagning på 
djur, m.m. (2006:815) 

Nej/Nej Företag som håller 
fjäderfä i syfte att 
vidmakthålla 
fjäderviltstammen, 
och vill släppa ut 
dem inom ett 
upprättat 
högriskområde. 

15 minuter 92 3634 kronor 

10 kap. 2 § 
punkt 7 

Journalföring i samband 
med frisläppande i ett 
högriskområde för 
högpatogen aviär 
influensa av fjäderfä som 
hålls i syfte att 
vidmakthålla 
fjäderviltstammen. 

8 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                     
9 § Lag om provtagning på djur, 
m.m. (2006:806) 
9 § Förordning om provtagning på 
djur, m.m. (2006:815) 

Nej/Nej Företag som håller 
fjäderfä i syfte att 
vidmakthålla 
fjäderviltstammen, 
och vill släppa ut 
dem inom ett 
upprättat 
högriskområde. 

5 minuter 92 1211 kronor 

11 kap. 2 § 
punkt 3 

Aktören ska journalföra 
besök och förflyttningar 
vid misstanke 

8 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                     
9 § Lag om provtagning på djur, 
m.m. (2006:806) 
9 § Förordning om provtagning på 
djur, m.m. (2006:815) 

Nej/Nej Alla företag som 
håller 
vattenbruksdjur 

5 minuter 6  78 kronor 

11 kap. 4 § Aktören ska upprätta en 
förteckning vid misstanke 

8 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                     
9 § Lag om provtagning på djur, 
m.m. (2006:806) 
9 § Förordning om provtagning på 
djur, m.m. (2006:815) 

Nej/Nej Alla typer av 
företag som håller 
vattenbruksdjur 

15 minuter 6 234 kronor 

13 kap. 2 § Ansökan om tillstånd att 
flytta vattenlevande djur 
och produkter av sådana 
djur från en smittad zon. 

8 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                     
9 § Lag om provtagning på djur, 
m.m. (2006:806) 
9 § Förordning om provtagning på 
djur, m.m. (2006:815) 

Nej/Nej Företag som håller 
vattenbruksdjur 
inom en upprättad 
smittad zon. 

15 minuter 1  39 kronor 



Summan administrativ kostnad per år 29 509 kronor 

Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor 

Ange samlad kostnad för administrativa bördor som upphävs på grund av 
föreskriften eller det allmänna rådet. 

 

0 kr 

  

 

 

Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att: 
 

  

        Minska med x kronor per år  

        Vara oförändrad  

      X    Öka med 29 509 kronor per år 

 

 

 



  1(2) 

 
 

    
Datum 

Klicka eller tryck här för att 
ange datum. 

 
Ert dnr: 
Klicka eller tryck här för 
att ange text. 

 
 Remissinstans 

Klicka här för att ange text. 

   

   

 

Svarsblankett till REMISS - 5.2.17-06550/2021 

Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande och 
bekämpning av vissa djursjukdomar 

 

För att underlätta vårt remissarbete är vi tacksamma om ni lämnar era 

synpunkter på denna svarsblankett. Skicka svarsblanketten elektroniskt via  

e-post till jordbruksverket@jordbruksverket.se med kopia till 

emma.johansson3@jordbruksverket.se 

Läs gärna igenom ”Tips till dig som skriver remissvar till Jordbruksverket” 

som finns på sista sidan i detta svarsformulär. 

 

 

Sammanfattning, allmänna synpunkter och kommentarer 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Detaljerade synpunkter och kommentarer 

x kap. y § ☐ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

x kap. y § ☐ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

  



2(2) 
 

Tips till dig som skriver remissvar till Jordbruksverket 

Börja gärna med en sammanfattning 

När vi behandlar remissvar är det en stor fördel om de innehåller en inledande 

sammanfattning. Det underlättar vårt arbete när vi sammanställer alla 

remissvar. Men även remissinstanserna har ofta glädje av att skriva en 

sammanfattning. Den blir ett kvitto på att någon väsentlig punkt i svaret inte 

går förlorad. Tänk på att sammanfattningen bör vara kortfattad för att fylla 

sitt syfte. 

Det ska vara lätt att hitta synpunkter på olika delar av remissen 

För att det ska vara lätt att hitta och bli tydligt vilka ställningstagandena som 

lämnas för respektive paragraf i förslaget och skälen för dessa har vi valt att 

skicka ut detta svarsformulär som vi hoppas att samtliga remissinstanser 

använder. Det underlättar också vårt arbete med att analysera och 

sammanställa remissvaren.  

Undvik onödig textmassa 

Skriv kort. Den sammanlagda textmängden i en remiss kan bli avsevärd och 

vinsterna för läsaren blir stora om svaren är korta. Man ska inte heller bortse 

från att en kort och kärnfullt formulerad åsikt uppmärksammas mer än om 

budskapet framförs i en ordrik och mindre koncentrerad form. 

Undvik därför t.ex. att återge det remitterade förslaget som en inledning till 

de egna synpunkterna. Ett sådant återgivande kan dessutom göra det svårt att 

hitta remissinstansens egna ställningstaganden och skälen för dessa. Undvik 

också att till varje egen synpunkt skriva in vem det är som lämnar synpunkten.  

Språket ska vara klart och lättbegripligt 

Undvik ett alltför fackbetonat uttryckssätt. Remissvaret måste kunna läsas 

inte bara av den som tar emot svaret utan också av journalister och andra som 

vill ta del av remissvaren. 

Gör ställningstagandet tydligt 

Ibland kan det vara svårt att avgöra om en remissinstans instämmer i eller 

motsätter sig ett förslag. Formulera därför ställningstagandet klart och tydligt 

samt markera i kryssrutorna i svarsformuläret. Den som är tveksam bör klart 

säga detta och inte låta tveksamheten komma till uttryck genom svårtolkade 

formuleringar. I sådant fall bör någon kryssruta inte markeras. 

Skriv rakt på sak och konkret.  

Det är bra om läsaren slipper försöka översätta vaga och abstrakta 

uttryckssätt. Menar man att ”mer kontrollpersonal behövs”, bör man skriva 

det och inte att ”det föreligger ett avsevärt behov av en förstärkning av den 

personella resursmängden”. 

Undvik fackuttryck (utöver dem som använts i remissen) om man inte 

förklarar dem. 

Undvik mer eller mindre privata förkortningar. Ett ”bl.a.” förstås av var och 

en, men att exempelvis ”p.s.s.s.” ska uttolkas ”på samma sätt som” är en 

kunskap som är fördold för de flesta. 




