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Hur började det…

• Ny djurhälsostrategi inom EU 2007

”Prevention is better than cure”

1. Försäkra en hög nivå av folkhälsa och livsmedels-

säkerhet

2. Främja djurhälsan genom att förebygga sjukdomar

3. Stärka tillväxt, konkurrenskraft m.m. genom fri 

rörlighet  för varor och proportionerlig rörlighet för 

djur

4. Främja produktionsmetoder som förebygger djur-

sjukdomar och stödjer hållbar utveckling
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Djurhälsoförordningen

• Ramlag med syfte att 

• Förenkla, modernisera och skapa 

sammanhållen lagstiftning

• Övergripande principer för att minska 

djursjukdomar och bibehålla EUs 

konkurrenskraft

• Ersätta hundratal förordningar/direktiv och 

beslut både på råds- och kommissionsnivå

• ”- ingen revolution, snarare en evolution”
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Viktiga delar

Principerna oförändrade, dvs:

• Obligatorisk utrotning av ”exotiska” 

smittsamma djursjukdomar

• Obligatorisk bekämpning av vissa 

”endemiska sjukdomar”

• Gemensamma regler om smittskydds-

krav vid handel mellan länder

• Möjlighet till ”tilläggsgarantier” för vissa 

sjukdomar
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Men med en del nyheter:

• Djurhållarens ansvar för djurens hälsa 

förtydligas

• Djurhållare är skyldiga iaktta 

biosäkerhet och ha grundläggande 

kunskaper om smittskydd

• Ökad fokus på övervakning

• Sjukdomar ska listas och kategoriseras
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Listning och kategorisering
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a) t.ex. mul- och         

klövsjuka, svinpest

b) t.ex. tuberkulos, 

brucellos

c) t.ex. AD, IBR 

d) t.ex. rabies, AD

e) alla i a- d, samt några 

till



Aktuella aspekter 

• Listning och kategorisering viktiga frågor

• Positiva till att det syftar mot förbättra 

djurhälsan och förhindra kostsamma utbrott 

av sjukdomar

• Länder får ha nationell lagstiftning även för 

icke-listade sjukdomar, så länge det inte 

påverkar handeln mellan länder

• Ökat fokus på övervakning, smittföre-

byggande åtgärder och djurägaransvar i linje 

med Sveriges sätt att arbeta
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Forts.

• Gemensam plattform, likriktning, samman-

hållen lagstiftning med beskrivna syften kan 

skapa förutsättningar för ett system som 

gemensamt bidrar till kostnadseffektivitet och 

höjer nivån på djurhälsan och smittskyddet i 

EU 

• Viktigt att länder med god djurhälsostatus kan  

bibehålla den 

• Varje djurägare är alltid den som mest 

effektivt kan skydda sin besättning 
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Vad händer nu?

• Listning av sjukdomar/kategorisering påbörjas 

under våren – sannolikt klart till 2015 års slut

• Förordningen tillämpas 5 år efter beslut –

sannolikt 2020

• Under tiden 2015 – 2020 sker arbete 

– nationellt - ändringar i lagar, förordningar 

och föreskrifter

– i kommissionen – följdbestämmelser ska 

antas i form av genomförandeakter och 

delegerade akter
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