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REMISS

Dnr 5.2.17-00701/2020

2020-12-15

AHL-projektet

Enligt sändlista

Djuravdelningen

Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna
råd om
1. biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av
djursjukdomar och smittämnen
2. förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att
förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen,
3. kontroll av amerikansk yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos
bin.

Ni får härmed möjlighet att lämna synpunkter på bifogade förslag till
föreskrifter, vilka tagits fram som en del i arbetet med att anpassa nationell
lagstiftning till EUs nya djurhälsolagstiftning (AHL). Mer information om
bakgrund till föreskriftsförslagen finns i tillhörande konsekvensutredningar.
Vi behöver era synpunkter på förslaget senast den 3 februari 2021. Skicka ert
svar per e-post till jordbruksverket@jordbruksverket.se. För att underlätta vårt
arbete vill vi att ni lämnar ert svar i det särskilda svarsformuläret. I annat fall
önskar vi ha ert svar i annan elektronisk form.
Ange ”Dnr 5.2.17-00701/2020” i rubrikraden i ditt e-postsvar.
Föreskriftsförslaget, konsekvensutredningen, den särskilda konsekvensanalysen
samt remissvarsblanketter för respektive föreskrifter finns på Jordbruksverkets
webbplats.
Av sändlistan framgår vilka myndigheter och organisationer remissen skickas
till.
1. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om
biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av
djursjukdomar och smittämnen;
Ni har möjlighet att lämna synpunkter på bifogat förslag till Jordbruksverkets
föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och
övervakning av djursjukdomar och smittämnen.

Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se
Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

JordbruksverketJordbruksverket

2020-12-15

Dnr 5.2.17-00701/2020

Samtliga paragrafer i föreskrifterna ingår i remissen.
Kontaktperson för föreskrifterna är Sofia Munoz, sofia.munoz@jordbruksverket.se och
Maria Nyström, maria.nystrom@jordbruksverket.se. Båda nås via Jordbruksverkets
växel på telefonnummer 036-15 50 00.
2. Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och
allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda
åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av
zoonoser och andra smittämnen
Ni får härmed möjlighet att lämna synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter
om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS
2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att
förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen, vilka har saknummer
K112.
Endast ändrade bestämmelser ingår i remissen. De bestämmelser som har
ändrats är markerade med ett heldraget streck i kanten. Det framgår av
konsekvensutredningen vad ändringen består i.
Kontaktperson för föreskrifterna är Maria Nyström,
maria.nystrom@jordbruksverket.se.
Maria Nyström nås via Jordbruksverkets växel på telefonnummer 036-15 50 00.
3. Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta,
varroasjuka och trakékvalster hos bin
Ni har möjlighet att lämna synpunkter på ändringarna i bifogat förslag till ändring i
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk
yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos bin.
Endast ändrade bestämmelser som inte är s.k. tekniska regler ingår i remissen.
De bestämmelser som har ändrats är markerade med ett heldraget streck i
kanten. De tekniska reglerna är gråtonade för att tydliggöra att de redan har
remissbehandlats och därmed inte ingår i denna remissomgången. Vad
ändringarna består i framgår av konsekvensutredningen.
Kontaktperson för föreskrifterna om kontroll av amerikansk yngelröta, varroasjuka och
trakékvalster hos är Anders Johansson samt Ingrid Karlsson, via e-post till
bitillsyn@jordbruksverket.se. Båda nås via Jordbruksverkets växel på telefonnummer
036-15 50 00.
Med vänlig hälsning
Klara Eskilsson
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Sändlista
Regelrådet
Näringslivets regelnämnd (NNR)
Havs- och vattenmyndigheten
Livsmedelsverket
Länsstyrelserna
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
Svenska djurparksföreningen
Bohus Havsbruk AB
De recirkulerande vattenbrukarna Sverige EF
Havsodlarna Producentorganisation
Kompensationsodlarna
Matfiskodlarna
Svensk Sättfisk
Sveriges Lantbruksuniversitet
Tillväxtverket
Zoorf – zoobranschens riksförbund
Arbetsmiljöverket
Svenska ägg
Svensk Fågel
Yrkesjägarna(SYF) Viltfågelhägn
Viltmästareförbundet
Svenska jägarförbundet
KRAV/eko/Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion samt Stiftelsen Veterinär
Fjäderfäforskning
Föreningen för smittskyddskontroll av fjäderfä
Svenska strutsföreningen
Svensk duvavelsförening
Svenska Lanthönsklubben
Svenska brevduveförbundet
Svenska rasfjäderfäförbundet
Sveriges 4H
Katastrofhjälp fåglar och vilt
Riksförbundet Svensk Fågelhobby
Mikrobiologen Laboratorium AB i Karlstad,
Mybac-Vettec laboratoriet AB,
Eurofins Jönköping,
Alcontrol i Linköping,
Vidilab Enköping,
Equippo Enköping,
Hästveda JP Hästveda,
BioVet,
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Gård & Djurhälsan
SLU
Idexx – lab som ligger i Ty
Anicura djursjukhus Bagarmossen samt djursjukhusen i Hässleholm, Läckeby och
Göteborg
Evidensia djursjukhus i Helsingborg och Strömsholm
SVF
Svensk djursjukvård,
Gröna arbetsgivare,
De privata veterinärerna: ViS,
Förvarsinspektören för hälsa och miljö,
Gård och djurhälsan
Växa Sverige
Skånesemin
Hästnäringens nationella stiftelse,
Svensk Travsport
Lantbrukarnas riksförbund,
Svenska Fåravelsförbundet
Sveriges Nötköttsproducenter
Sveriges grisproducenter
Svenska kennelklubben,
Sveriges kattklubbars riksförbud
Riksföreningen anställda inom djursjukvården
VeTA-bolaget
Veterinär vårdhygienförening
Nationella referenslaboratoriet för bihälsa
Sveriges biodlares riksförbund
Lantbrukarnas riksförbund
Ligusticagruppen
Svenska Carnicagruppen
Nordbi
Biodlingsföretagarna
Svenska humlor
Kopia för kännedom
Näringsdepartementet
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