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KAPITEL 11 LANTBRUKSNÄRINGEN
I detta kapitel lämnas exempel på vilka möjligheter lantbruksnäringen har att lämna hjälp i epizootisammanhang.
Texten grundar sig på material som näringsorganisationerna själva
bidragit med inom Jordbruksverkets STUDS-projekt 2002 – 2003.
Texten har gåtts igenom och uppdaterats fortlöpande i samverkan
med näringens organisationer.

A. Näringens epizootigrupp
a. Näringens epizootigrupp (NEG) är en resurs för myndigheterna då denna samlar
huvudaktörerna inom lantbruket vad gäller frågor om klövbärande djur (nöt, gris och
får). Epizootifrågor inom näringen hanteras av näringens epizootigrupp och arbetet
sker enligt ”Handlings- och bemanningsplan för näringens organisationer och företag
vid misstanke om allvarlig epizootisjukdom”. Motsvarande grupp finns inom
fjäderfänäringen.
b. I epizootigruppen för klövbärande djur medverkar:
- Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS, sammankallande),
- Svenska Djurhälsovården (SvDHV),
- LRF mjölk,
- Växa Sverige,
- Lantbrukarnas Riksförbund (LRF),
- Kött- och Charkföretagen (KCF), samt
c. I epizootigruppen för fjäderfä medverkar:
- Stiftelsen Veterinär Fjäderfäforskning (sammankallande),
- Svensk Fågel,
- Svenska Ägg samt
- Föreningen för Smittskyddskontroll av Fjäderfä.
d. Vid behov adjungeras andra organisationer/funktioner till epizootigrupperna.

B. Tillgänglighet
a. Genom Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll, näringens epizootigrupp och
epizootigruppen för fjäderfä förutsätts mycket av kontakterna mellan myndigheter
och lantbruksnäringen kanaliseras vid epizootier.
b. Via larmlistor, personalförteckningar m.m. kan ansvariga personer, nyckelpersonal
och eventuella krisgrupper inom berörda organisationer och företag nås i stort sett
dygnet runt.

Epizootihandboken Del I 11 Lantbruksnäringen_130904

4

C. Skyldigheter
Enligt 9 § epizootilagen (1999:657) är
- slakterier och andra anläggningar skyldiga, att efter beslut av Jordbruksverket
eller länsstyrelsen, ställa lokaler och utrustning till förfogande för slakt eller
avlivning av smittade, misstänkt smittade eller andra djur,
- innehavare av redskap eller annan utrustning som oundgängligen behövs för
att förebygga eller bekämpa en epizootisk sjukdom skyldig att tillhandahålla
utrustningen,
- personal vid slakterier och personer som har hand om utrustning som behövs
skyldiga att delta i förebyggande eller bekämpning av epizootisk sjukdom.

D. Förutsättningar för medverkan vid bekämpning av
epizootier
a. SvDHV:s beredskapsplan innebär i korthet att veterinära resurser ställs till
förfogande i viss utsträckning vid utbrott av allvarliga epizootiska sjukdomar.
SvDHV och SDS medverkar i näringens epizootigrupp centralt och på den operativa
(regional/lokala) nivån.
När en Nationell ledningscentral upprättas på jordbruksverket utses en representant
från Näringens epizootigrupp att representera näringen på den nationella
ledningscentralen.
b. Både husdjurs- och mejeriföreningar har beredskapsplaner för epizootiutbrott.
Inom organisationen finns förteckningar över veterinärer och husdjurstekniker som
kan bistå vid ett epizootiutbrott. Arbetet samordnas av LRF Mjölk med Veterinära
resurser från Växa Sverige.
c. LRF har väl inarbetade rutiner i händelser av kriser.
d. Kött- och Charkföretagens kansli har djup kunskap om näringen, ett mycket stort
nätverk och väl utvecklade kontakter inom branschen och med berörda myndigheter.
e. Både Svensk Fågel och Svenska Ägg har bred kännedom om fjäderfänäringen och
ett kontaktnät som kan utnyttjas vid epizootiutbrott.

E. Resurser och roller vid bekämpning av epizootier
1. Svenska Djurhälsovården (SvDHV)
På SvDHV arbetar ett 30-tal veterinärer och omkring 6 assistenter. Verksamheten är
rikstäckande.
SvDHV:s veterinärer deltar i de epizootiövningar som ordnas av Jordbruksverket och
länsstyrelserna.

Epizootihandboken Del I 11 Lantbruksnäringen_130904

5
SvDHV har kännedom om besättningar som bedriver gris, får och slaktnötsproduktion och kan informera om smittskydd till djurägare och andra personer som
besöker djurbesättningar.
SvDHV kan förmedla listor på blodprovstagare på gris och har kontakter med
produktionsrådgivare inom respektive djurslag.
SvDHV:s personal kan engageras av myndigheterna i direkt bekämpningsarbete.
2. LRF Mjölk och Växa Sverige
LRF Mjölk samordnar branschfrågor för mejeri- och husdjursföreningar i Sverige så
även beredskap vid epizooti. LRF Mjölk köper veterinära resurser centralt från Växa
Sverige för detta ändamål. På husdjursföreningarna (Växa Sverige, Rådgivarna
Sjuhärad och Skånesemin) finns cirka 35 veterinärer.
I husdjursföreningarna finns också ca 250 husdjurstekniker som bland annat arbetar
med seminverksamhet. Dessa har stor vana vid provtagningsarbete. Personalen är väl
utbildad om smittskydd på gård.
Husdjursföreningarna har också personal som mer eller mindre enbart ägnar sig åt
utfodrings-/ekonomirådgivning.
Husdjursföreningarna har god kännedom om besättningar som bedriver mjölk- och
köttproduktion och kan förmedla information om smittskydd till djurägare och annan
personal som besöker djurbesättningar.
Husdjursföreningarnas fältpersonal (veterinärer, husdjurstekniker) kan engageras av
myndigheterna i direkt bekämpningsarbete.
Mejerierna kan bidra med kunskap om hur mjölktransporter ska planeras och
genomföras i händelse av ett epizootiutbrott.
Växa Sverige har IT-stödda system för uttag av prover från
mjölkbedömningslaboratorier (eg Eurofins) och blodprover på slakteriföretag som tar
emot mer än 90 % av nötkreaturen för slakt.
3. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
LRF:s regioner har organiserat djuromsorgsgrupper bestående av lantbrukare,
tjänstemän m.fl. som kan bistå vid krissituationer på gårdar och liknande. De har god
kännedom om djur, produktion och villkoren på landsbygden.
En viktig del vid utbrott av en epizootisk sjukdom kommer att vara att ta hand om
människan/djurägaren. LRFs omsorgsgrupper och bondekompisar kan hjälpa till med
de ”mjuka” frågorna som alltid blir aktuella när världen vänds upp och ner för
medlemmen.
LRF har genom sitt medlemsregister kännedom om medlemmarnas produktionsinriktning och kan direkt med SMS, brev eller via sin hemsida informera om bl.a.
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smittskydd till djurägare och personal. LRFs regioner har den medlemsnära
kontakten och är en bra förmedlare av information till medlemmarna.
4. Kött- och Charkföretagen (KCF)
KCF:s kansli har djup kunskap om näringen, ett mycket stort nätverk och väl
utvecklade kontakter inom bransch och berörda myndigheter.
KCF:s medlemsföretags anläggningar, utrustning och personal utgör en viktig resurs
för avlivning och slakt under en eventuell epizooti.
5. Fjäderfänäringen
Svensk Fågel har en veterinär anställd centralt. Veterinären kan ingå som
samrådande på central nivå vid bekämpning av epizootier på fjäderfä.
Fjäderfänäringen kan bidra med praktiskt tillämpbar kunskap om förflyttningar av
djur, ägg och gödsel samt transporter av förnödenheter (i första hand foder) till och
från anläggningar tillhörande Svensk Fågels och Svenska Äggs medlemmar.
Fjäderfänäringen kan ge lokalt och regionalt stöd till myndigheterna för att registrera
och informera personer som innehar fjäderfä, även sådana som inte är medlemmar i
branschorganisationerna Svensk Fågel och Svenska Ägg.
Fjäderfänäringen kan bidra med kompetens avseende avlivning av allt från enstaka djur
till större besättningar (>100 000 djur) samt kvittblivning av djuren.
6. OLC
Svenska Djurhälsovården och husdjursföreningarna kan ställa särskilt utsedda veterinärer
till Jordbruksverkets förfogande i händelse av ett epizootiutbrott. Dessa veterinärer kan
komma att ingå i en eventuell OLC.

Epizootihandboken Del I 11 Lantbruksnäringen_130904

