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Dnr 6.2.18-16984/2020 

 

Smittskyddsenheten  Till den det berör 

   

   

 

 

Beslut om upprättande av nivå 2- område 
 

Jordbruksverkets beslut 

Jordbruksverket beslutar att upprätta ett nivå 2–område för hela Sverige avseende 

förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till 

fjäderfä och andra fåglar. 

Detta beslut gäller från och med den 6 november 2020 och ersätter vid den tidpunkten 

Jordbruksverkets beslut från den 30 mars 2017 med diarienummer 6.2.18-5231/17. 

 

Motivering 

Det finns idag inga rapporter om ökad dödlighet bland vilda fåglar i Sverige. Statens 

Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har undersökt 300 vilda fåglar för fågelinfluensavirus i 

år, och inga av dessa undersökta fåglar var smittade med fågelinfluensavirus. Det finns ändå 

en viss osäkerhet i bedömningen om förekomst av fågelinfluensavirus hos vilda fåglar i 

Sverige p.g.a. fördelning av fyndplatser som exkluderar t.ex. kustområdet i Skåne. Även de 

senaste fynden av högpatogent aviärt influensavirus på vilda fåglar i norra Tyskland kan vara 

en indikator på att viruset finns bland vilda fåglar i Sverige. I den senaste av SVA:s 

riskbedömningar av sannolikheten för att den svenska fjäderfäpopulation utsätts för smittan 

p.g.a. förekomst av viruset hos både vilda fåglar och tama fjäderfän i Europa , bedöms det 

sannolikheten låg-medelhög vilket är en tydlig förhöjning i förhållande till normal nivå.   

Med tanke på den senaste utvecklingen av förekomst av högpatogent aviärt influensavirus 

H5N8 i besättningar med tama fjäderfän i Europa finner Jordbruksverket skäl att ändra sitt 

beslut från den 30 mars 2020 och upprättar istället ett nivå 2 -område. Området ska omfatta 

hela Sverige.  

Av 2 § 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 framgår bl.a. att föreskrifterna endast är 

tillämpliga om Jordbruksverket har fattat beslut om att upprätta ett nivå 1, 2 eller 3-område.  
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Vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas i ett nivå 2-område framgår av 13 – 24 §§ i de 

ovannämnda föreskrifterna. 

 

Hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska 

vara skriftligt. När du överklagar ska du skriva 

 vilket beslut du överklagar 

 hur du vill att beslutet ska ändras 

 varför du tycker att det ska ändras. 

Du ska adressera ditt överklagande till förvaltningsrätten, men skicka eller lämna det 

till: 

Jordbruksverket 

551 82 Jönköping 

 

Ditt överklagande måste ha kommit in till Jordbruksverket inom tre veckor från den dag som 

du tagit del av beslutet. 

 

Övriga upplysningar 

Enligt 22 § epizootilagen (1999:657) gäller detta beslut omedelbart. 

 

I detta ärende har avdelningschefen Annett Kjellberg beslutat. Enisa Miljanic har varit 

föredragande. I den slutliga handläggningen har också Lotta Hofverberg deltagit. 

 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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