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BESLUT

Dnr 3.3.17-10294/2020

2020-06-17

Djuravdelningen

Enligt sändlista

Fastställande av den Nationella övervakningsplanen 2021–
2023
Jordbruksverkets beslut
Jordbruksverket fastställer den nationella övervakningsplanen (NÖP) 2021–2023 i enlighet
med bilaga 1 till detta beslut.
Villkor för beslut
Beslutet kan komma att omprövas och en förnyad nationell övervakningsplan fastställas
om behov av att ändra något i övervakningen identifieras i den årliga processen med
hotbildsanalys och sjukdomskategorisering.
Beskrivning av ärendet
Jordbruksverket (SJV) och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har i en
överenskommelse (Dnr SVA 2015/522, Dnr SJV:6.9.17-10120/15) klargjort organisation
och former för myndigheternas roller vad gäller sjukdomsövervakning hos djur. I
överenskommelsen, liksom i SVA:s instruktion (2009:1394), beskrivs att
sjukdomsövervakningen ska bygga på en nationell övervakningsplan, vilken skall
utformas av SVA och fastställas av Jordbruksverket.
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, genomföras och
utvärderas i enlighet med rådande förståelse för vad som är ”best practice”.
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Motivering
Av SVA:s instruktion (2009:1394) följer att sjukdomsövervakningen ska bygga på en
nationell övervakningsplan, vilken skall utformas av SVA i deras roll som riskvärderande
myndighet och beredskapsmyndighet samt fastställas av Jordbruksverket.
Hur du överklagar
Det här beslutet kan inte överklagas.
Övriga upplysningar
För en utförligare beskrivning av NÖP hänvisas till bilaga 2.

I detta ärende har avdelningschefen Annett Kjellberg beslutat. Karin Åhl har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har också Katharina Gielen, Märta North,
Gudrun Wilkens och verksjuristen Håkan Jöngren deltagit.
Detta beslut har fattats elektroniskt och saknar därför underskrifter.
Bilagor:
Bilaga 1 NÖP 2021 - 2023 (excelfil med den nationella sjukdomsövervakningen på djur)
Bilaga 2 Beskrivning av bakgrund, syfte och framtagande av NÖP (PDF)
Sändlista
Havs- och Vattenmyndigheten
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Livsmedelsverket
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