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INBJUDAN

Dnr. 6.2.23-884/15

2015-01-29

Enheten för häst, fjäderfä och vilt

Inbjudan till hearing om tilläggsgarantier för Bacterial
kidney disaese (BKD)

Jordbruksverket bjuder in till en hearing den 20 februari 2015.
Tid: klockan 12:30-15:30
Plats: Radisson Blu SkyCity Hotel (mellan terminal 4 och 5)
Hearingen är en del av ett utredningsarbete som sker på Jordbruksverket med målet att
utvärdera utrotningsprogrammet för BKD. För att Sverige ska få en förlängning av
utrotningsprogrammet och på så sätt kunna upprätthålla en mer restriktiv handel med andra
länder måste en ansökan lämnas till Europa kommissionen innan årsskiftet 2015/2016.
Jordbruksverket har i en förstudie kommit fram till att dagens utrotningsprogram är kostsamt
för näringen och vi har identifierat kostnadseffektiva alternativ till ett utrotningsprogram
vilka vi också lyfter under mötet.
Syftet med hearingen är att:
-

Jordbruksverket informerar om arbetet som pågår inför en ansökan om förlängning
av utrotningsprogrammet.
Diskutera möjliga alternativ till hantering av BKD om Sverige inte får behålla sitt
utrotningsprogram eller beslutar att inte ansöka om förlängning.
Ge utrymme till att diskutera de möjligheter och utmaningar som är kopplade till
utrotningsprogrammet.

Jordbruksverket kommer att hålla i hearingen och bereda frågan vidare där dagens
diskussioner är viktig input.
Notera att vi räknar med att ni har ätit lunch innan hearingen.

Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

2015-01-29

Dagordning
12.30 - 12.50 Avdelningschefen Ingrid Eilertz hälsar alla välkomna och berättar om eftermiddagens
program
12.55 - 13.20 Veronica Andrén håller en presentation om vad tilläggsgarantier är, vad det innebär i
relation till handel och vad det finns för alternativ till att behålla tilläggsgarantierna
och dess konsekvenser
13.25 - 13.40 Charlotte Axén från SVA ger en veterinärmedicinsk bild av BKD och beskriver hur
smittan sprids och hur man kan agera för att minimera risken för introduktion och
spridning.
13.45 - 14.25 Kajsa Hakulin från Finska Ministry of agriculture and forestry berättar om Finlands
arbete med BKD och vilka avväganden de har gjort för att till slut välja att lämna
garantierna.
14.30 – 15.30 Frågestund

15.30

Avslutning med fika.

Anmälan: Du anmäler dig på www.jordbruksverket/hearing/kkd senast den 12 februari
2015. Ange namn och vilken organisation du representerar.
Har du frågor angående hearingen så är du välkommen att höra av dig till Veronica Andrén
036-15 60 96 eller till Shabnam Beikmohammadi 036-15 64 25.

Varmt välkommen!
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