År 2001 fick Sverige en nationell friförklaring för Leukos av EU-kommissionen som också fattade
beslut om vilken intensitet övervakningsprogrammet skulle ha. I Leukosprogrammet uppnåddes en
påtaglig kostnadseffektivisering 2007 genom att riktat ta blodprover från köttdjur i samband med
slakt då projektet ”Övervakning av sjukdomsläge genom provtagning på slakteri” sattes i drift på
landets större slakterier. De mindre slakterierna erbjöds en webbaserad lösning.
Under hösten 2008 startade SVA en översyn av Leukos-programmet på uppdrag av Svensk Mjölk för
att se hur programmet ska kunna gå över i en mindre intensiv övervakningsfas. I november 2009
beslutades på ett möte mellan Svensk Mjölk och Jordbruksverket att följa SVA’s rekommendationer,
samtidigt beslutades att det frivilliga programmet skulle läggas ner fr o m april 2010 och att Svensk
Mjölk (från och med 2013 Växa Sverige) fortsatt ansvarar för övervakningen. Växa Sverige och
husdjursföreningarna står också fortsatt till förfogande för eventuella utredningar och bekämpande.
Växa Sverige har alltså på uppdrag av Jordbruksverket ansvar för den fortlöpande övervakningen av
EBL (Enzootisk Bovin Leukos). Övervakningen sker genom provtagning på slakterier och genom uttag
av tankmjölksprover på mjölkbedömningslaboratorium från slumpvis utvalda besättningar. Varje år
provtas ca 2 900 dikobesättningar och 1 800 mjölkbesättningar på detta sätt. Provtagningen
samordnas i görligaste mån med IBR-övervakningen och BVD-programmet.
Systemet för provtagning är implementerat på alla stora slakteriföretag. De mindre slakteriföretagen
erbjuds en webbaserad lösning. Slakteriprovtagningssystemet har inneburit en stor
kostnadseffektivisering av övervakningen för IBR och Leukos och för BVD-programmet. Dock har det
ökade antalet mindre slakterier inneburit ett ökat arbete med att ansluta till och ge support inom
detta system.
Inga positiva prover har påvisats under 2015.

IBR-bekämpningen har efter nationell friförklaring 1998 gått över i övervakningsfas.
Växa Sverige har på uppdrag av Jordbruksverket ansvar för fortlöpande övervakning av IBR (Infektiös
Bovin Rhinotracheit). Övervakningen sker genom provtagning på slakterierna och genom uttag av
mjölkprover på mjölkbedömningslaboratorium från slumpvis utvalda besättningar.
Varje år provtas ca 2 900 dikobesättningar och 1 800 mjölkbesättningar. I mjölkbesättningarna tas
tankmjölksprov för besättningar med upp till 60 kor och poolade individprover för besättningar med
fler än 60 kor.
Köttbesättningarna övervakas genom provtagning av enskilda djur från ca 2 900 besättningar,
provuttaget görs via slakteriprovtagningsystemet och samordnas i görligaste mån med
Leukosövervakningen och BVD-programmet.

Inga positiva prover har påvisats under 2015.

