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Enligt sändlista 

 

 

Beslut om ändring av den Nationella 

övervakningsplanen 2021–2023 

Jordbruksverkets beslut 

Jordbruksverket ändrar sitt beslut från den 22 april 2021 (dnr 3.3.17-

07611/2021) på så sätt att bilaga 1 ersätts av en ny bilaga 1, som bifogas 

detta beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Jordbruksverket fastställde den 17 juni 2020 den Nationella 

övervakningsplanen för 2021-2023. Den 22 april 2021 ändrade 

Jordbruksverket bilaga 1 med anledning av EU:s nya djurhälsoförordning,1 

som tillämpas från den 21 april 2021 

Därefter har Jordbruksverket sett behov av ytterligare ändring av den 

nationella övervakningsplanen med anledning av den nya 

djurhälsoförordningen.2  Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har 

inkommit med förslag till ändringar. 

Övervakningen är i stort riskbaserad, men kombinerad med specifik 

övervakning beroende på sjukdom och syfte med övervakningen för 

respektive sjukdom. 

Syftet med den nationella övervakningsplanen är att långsiktigt och med 

framförhållning säkerställa att Sveriges sjukdomsövervakning är väl 

anpassad till behoven, att optimala metoder används för utformning av 

övervakningen och att tillräckligt och adekvat stöd finns för dess 

genomförande. I detta inbegrips behovet av att säkerställa att 

internationella krav rörande dokumentation av det svenska 

sjukdomsläget uppfylls och att denna stödjer svenska anspråk på 

sjukdomsfrihet. Genom övervakningsplanen finns även en ambition att 

den svenska sjukdomsövervakningen skall planeras, utformas, 

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

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

(”djurhälsolag”) 

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara 

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

(”djurhälsolag”) 
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genomföras och utvärderas i enlighet med rådande förståelse för vad som 

är ”best practice”. 

Motivering 
Enligt artikel 26 i EU:s djurhälsoförordning ska den behöriga myndigheten 

(Jordbruksverket) utföra övervakning av förtecknade sjukdomar och 

relevanta nya sjukdomar. Av artikel 269 i EU:s djurhälsoförordning framgår 

att medlemsstaterna inom sina territorier får tillämpa ytterligare åtgärder 

eller åtgärder som är strängare än de som fastställs i EU:s 

djurhälsoförordning när det gäller bland annat övervakning av sjukdomar. 

Den nationella övervakningsplanen innehåller därför även övervakning av 

andra sjukdomar än enbart förtecknade sjukdomar. 

Enligt art 26 i EU:s djurhälsoförordning ska övervakningen bland annat vara 

utformad på så sätt att det snabbt går att upptäcka förekomst av förtecknade 

sjukdomar enligt förordningen. Artikel 27 ställer upp vissa krav på hur 

övervakningen ska utformas vad gäller metodik, frekvens och intensitet.  

Av 2 § 12 förordning (2009:1394) med instruktion för Statens 

veterinärmedicinska anstalt framgår att SVA ska utforma en nationell 

övervakningsplan som ska fastställas av Jordbruksverket. 

Av 4 kap. 2 § Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 

2021:10) om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av 

djursjukdomar och smittämnen framgår bland annat att provtagning för att 

kartlägga förekomst av djursjukdom eller smittämne ska ske i den 

omfattning och på det sätt som framgår av Jordbruksverkets beslut om 

fastställande av den nationella övervakningsplanen.  

Genom detta beslut fastställer Jordbruksverket den nationella 

övervakningsplanen med de av SVA föreslagna ändringarna.  

Hur du överklagar 

Det här beslutet kan inte överklagas. 

 

 

 

I detta ärende har biträdande avdelningschefen Katharina Gielen beslutat. 

Madeleine Haal Gertzell har varit föredragande.  

 

 

Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter. 
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Bilaga: 

Bilaga 1 reviderad NÖP 2021 - 2023 (excelfil med den nationella 

sjukdomsövervakningen på djur) 

 

Sändlista 

Havs- och Vattenmyndigheten 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt  

Livsmedelsverket 

Folkhälsomyndigheten 
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