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BESLUT

Dnr 6.3.17–16581/2020

2020-11-09

Smittbekämpningsenheten

Ändring i beslut om skydds- och övervakningsområden med
avseende på amerikansk yngelröta hos bin
Jordbruksverkets beslut
Med ändring i Jordbruksverkets beslut den 25 maj 2020 om skydds- och övervakningsområden
med avseende på amerikansk yngelröta hos bin förklarar verket att bilagorna 25 och 30 skall
upphöra att gälla.1
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har meddelat oss att det finns förutsättning att häva
skyddsområden i Varberg och Lerum kommuner.
Motivering
Vid utbrott av, eller skälig anledning att anta förekomst av, amerikansk yngelröta, trakékvalster eller varroakvalster ska Jordbruksverket enligt 6 § bisjukdomsförordningen
(1974:212) omedelbart smittförklara området som är berört av utbrottet eller misstänkt för
smitta.
När bisamhällen som var sjuka i amerikansk yngelröta är avlivade och destruerade och övriga
bisamhällen inom skyddsområdet undersökta och konstaterat friska finns det inte längre några
skäl att behålla skyddsområdet, som vi därför upphäver. I de nu upphävda skyddsområdena är
tidigare utbrott bekämpade och smittutredning utförd. Det finns inte längre förhöjd risk för
amerikansk yngelröta. Därför ska skyddsområdena upphävas.
Hur beslutet överklagas
Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska vara
skriftligt. När du överklagar ska du skriva
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 vilket beslut du överklagar,
 hur du vill att beslutet ska ändras, och
 varför du tycker att det ska ändras.
Du ska skriva till förvaltningsrätten, men skicka eller lämna överklagandet till:
Jordbruksverket
551 82 Jönköping
Du kan också skicka överklagandet till jordbruksverket@jordbruksverket.se.
Överklagandet måste ha kommit in till Jordbruksverket senast den 14 december 2020.
Övriga upplysningar
Enligt 9 § bisjukdomslagen (1974:211) gäller detta beslut omedelbart.
Regler för flytt av levande bin, skattlådor, utbyggda vaxkakor och avfall av sådana,
begagnade bibostäder, begagnade biodlingsredskap eller biodlingsprodukter från dessa
områden finns i bisjukdomsförordningen (1994:212) och Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster hos
bin. I samma föreskrift finns definitioner av begreppen skyddsområde respektive
övervakningsområde.

I detta ärende har enhetschefen Lotta Hofverberg beslutat. Helle Pålsson har varit
föredragande.

Lotta Hofverberg

Helle Pålsson

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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