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Afrikansk svinpest

Klassisk svinpest

West Nile 

Bluetongue

HPAI H5N8

Mul- och klöv

Rabies 

Det finns ständigt yttre hot mot svensk djurhälsa



Positivt Negativt

Sverige efter 20 år i EU



• En hörnsten i vår globala värld

• Öppna gränser ställer större krav på kunskap 

om smittläge internationellt

• Förbättrad metodik för tidig varning – tidig 

upptäckt

• Förebygga introduktion mest kostnadseffektivt 

men inte alltid möjligt (vektorer, illegalt mm)

• Snabb upptäckt och begränsning ett realistiskt 

framtidsscenario



• Inte samma goda hälsoläge i alla MS

• Risk att smittor reser i gränslöst EU

• Sverige är sårbart - fritt från PRRS och ParaTB

• Risk för framtida introduktion av MRSA till gris

MEN.........

• Introduktion av EM trots lagstiftning och 

vektorer känner inga gränser(AI, BT, SBV)



Samsyn på och förståelse för:

• Gemensamt ansvar

• Snabb upptäckt är A och O

• Snabb kommunikation till andra MS

• Stillestånd

• Restriktionszoner

• Handelsstopp

• Gemensam vaccinationsstrategi

• Ekonomisk kompensation



• Utbrott av allvarlig smittsam djursjukdom i ett 

par EU länder ger globala handelsrestriktioner 

för samtliga 28 MS (ASF i Baltstaterna o Polen  

vs. Ryssland)

• Restriktioner i ett EU land (H5N8 i NL) ger 

återverkningar på prisbildning i andra MS 

(mycket ägg eller kycklingkött inom EU, 

fläskpriser)



• Gemensam lagstiftning för allvarliga djursjukdomar 

• Minimerar risk för spridning

• Ger fasta riktlinjer för bekämpningsarbete –

kontrollerade av KOM

• Skapar förståelse i EU familjen för vidtagna 

åtgärder

• Underlättar kommunikation av fattade beslut

• Ekonomisk hjälp



• Vid EU inträdet hade Sverige generellt höga 
murar för import av djur och djurprodukter –
men inte historiskt (boskapspest 1700-talet, TB 
och Brucellos fram till 1950 ca, MK utbrott 
1966)

• Idag kan STATEN inte längre själv bestämma 
villkoren för frihet från vissa sjukdomar vid 
införsel av djur och djurprodukter (men 
NÄRINGEN kan)



EFSA, European Food Saftey Authority

EU:s riskvärderingsorgan – för 

livsmedelssäkerhet!

• Bildades efter BSE och Dioxinkriser inom EU 

då konsumentförtroendet var på botten

• Självständig myndighet för oberoende analys 

och yttranden

• Baslinjestudier som jämför länder (Salmonella)

• Stöder riskvärderingsarbete i MS



• Som medlemsland har Sverige automatiskt ett 

inflytande i Kommissionen, Parlamentet och 

Rådet

• Sverige är förebild inom Salmonellakontroll 

och  Antibiotikaresistens 

• Stort genomslag för svenskt arbete med 

djurtransporter och djurvälfärd

• Viktigt att värna vår unika sjukdomsfrihet



• Bättre diagnostisk säkerhet

• Standardiserade tester

• Samsyn på diagnostiskt arbete/epidemiologi

• Erfarenhetsutbyte 

• Hjälp i akutsituationer



• Den som inte är med är ohjälpligt utanför

• Informell information

• Forskningssamarbete

• Gemensamma projekt

• Stöd vid utbrott

• Erfarenhetsutbyte



Positivt

Negativt

Sverige efter 20 år i EU

Vad väger tyngst?

Såhär tycker jag 
– vad tycker du?



Tack för uppmärksamheten!


