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Organisation

• Intressenter: LRF, Växa, Svenska Köttföretagen, 
Fåravelsförbundet, Sveriges Nötköttsproducenter, Sveriges 
Grisföretagare, Gård och Djurhälsan

• En ansvarig veterinär

• Styrgrupp, beslutande, främst i veterinära 
importregelfrågor

• Smittskyddsnämnden, rådgivande, intressenterna 
representerade

• Ansvarig veterinär är Sammankallande i Näringens 
Epizootigrupp



Hur jobbar SDS?

• Kontaktar direkt efter registrering för 
införsel/import/utförsel/export av levande djur, sperma, 
embryo

• Rådger, SJV rekommenderar kontakt till SDS

• Motiverar

• Följer upp

• Godkänner

• Bevakar TRACES avseende 
införsel/import/utförsel/export/transit

• Bevakar aktuellt smittläge, deltar i olika fora som hanterar 
smittskyddsfrågor



SDS lägger lök på laxen….

• Jordbruksverkets krav är delvis begränsade men 
odiskutabla

• SDS har möjligheten att ställa ytterligare krav baserat på 
aktuell smittinfo och med beaktande av vetenskap och 
beprövad erfarenhet – men det är frivilligt för att 
genomföra dem



Morötter/sanktioner

• Koppling till kontrollprogram (SSB, paratb kontrollen, 
klövkontrollen)

• PR

• Sanktioner i mejeriledet

• Sanktioner i slakten

• Sanktioner via försäkringsbolag

• Konsekvenser för besättningen

• Sociala sanktioner



Negativa effekter av ett utökat 
smittskydd 

• Påverkan på genetiskt material; kvalitet/kvantitet

• Negativ effekt på hugade importörer-”polisverksamhet”



Hoten mot smittläget i 
mjölkproduktionen

• Generellt: En allmän hållning om att ”Staten” ersätter vid 
smitta kan verka emot ett optimalt smittskydds-tänk

• Smitta via införsel av ffa levande djur via 
”uddadjurshållare”;paratb, tb, BVDV, Brucella abortus, 
resistenta parasiter..

• Reducerad gränskontroll; paratb aktuellt

• Vektorburna infektioner; Blue tongue, Schmallenberg, Rift 
Valley Fever, Q-fever, Lumpy Skin Disease..

• ”Tolerans” mot existerande smittämnen, M.bovis…

• Mera….



RISKER



Framgångsfaktorer

• Smittskyddsmedvetna djurhållare; fler triggas av reella 
smittor/risker såsom CODD, ASF

• Informera, informera, informera, ”skrämmas?”

• Styra mot säkrare importalternativ såsom sperma/embryo

• Synlighet i projekt som främjar ett generellt smittskydd



Kedjan är inte starkare än dess 
svagaste länk
k




