Mål för verksamhetsområdet gränskontroll 2018-2021
Ur NKP
(övergripande för
all
kontrollverksamhet)

Effektmål,
ej nedbrutna från
övergripande mål.
Löper parallellt.

Operativa mål och
dess indikatorer

Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive
dricksvatten, som är producerande och
hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen
om livsmedlen är enkel och korrekt.

De livsmedelsproducerande växterna och djuren
är friska och utgör inte någon allvarlig smittorisk.

Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd,
service och kontroll med helhetssyn som underlättar
deras eget ansvarstagande.

De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt
ansvar för hela livsmedelskedjan, inklusive beredskap.

Säkert dricksvatten. För att få säkert dricksvatten
måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av
kemiska och mikrobiologiska ämnen i
dricksvatten minska.

Mikrobiologiska risker. Minska antalet
livsmedelsburna sjukdomar med fokus på
campylobakter, listeria, ehec/vtec och norovirus.

Kemiska risker. Minska hälsoeffekterna till följd av
miljöföroreningar (fokus dioxiner och PCBer),
tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan.

Information i livsmedelskedjan. Information om
livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och
växter kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan.

Mål: Importör/lastansvarig har förståelse för kontrollsystemet och
regelsystemet. Intressenter har vid import förståelse och förtroende för
systemet.

Mål: Samverka för att säkerställa att alla sändningar som är föremål för gränskontroll
upptäcks.

Önskad effekt:

Def: Denna del berör flödet av djur och produkter från det en sändning föranmäls tills
dess att gränskontrollen är genomförd. Strävan ska vara att kontrollmyndigheterna
genomför lämpliga informationsinsatser och verkar för ett bra samarbete. Genom
föranmälan från importören, restriktioner i Tullens system och kontroll av fartyg- och
flygplansmanifest upptäcker vi de sändningar som ska kontrolleras på
gränskontrollstationerna.



Önskad effekt:

Def: Det ska vara lätt att göra rätt för berörda aktörer och de ska förstå
syftet med kontrollen. Berörda företag och aktörer agerar i enlighet med
gällande lagstiftning.



Bibehållen upparbetad förståelse och vid behov attitydförändring hos
verksamhetsutövare
Fler sändningar ska uppfylla villkoren för import när de presenteras för
kontroll.

Indikatorer:



Kundundersökning för kontrollen vartannat år i samband med
kontrollen (Nöjd Kund Index, NKI), SJV
Officiella veterinärens upplevelse av företagens förståelse för
kontrollsystemet.(Efter kontroll sker skattning av företagets
medvetenhet, följs kontinuerligt), SJV



Fortsatt förbättring av kontrollverksamheten

Indikatorer:




Andel personal som gått relevanta BTSF-kurser, anges inom respektive kategori
för import- (levande djur, animaliska- och vegetabiliska produkter) samt Traces.
Statistik hämtas från SJV. Samtliga nyanställda ska ha gått kursen BTSF-import
och/eller Traces inom 2år.
Resultat från verifiering (Djurkontrollenheten, SJV övervakade kontroller av
officiella veterinärer)

Mål: Samverka för att säkerställa att alla sändningar som är föremål för gränskontroll
upptäcks.

Åtgärder och
aktiviteter

Mål: Importör/lastansvarig har förståelse för kontrollsystemet och
regelsystemet. Intressenter har vid import förståelse och förtroende för
systemet.

Åtgärder:




Åtgärder:


Informationsinsatser

Aktiviteter:


Uppdatera information om regelverk på webbsidan (SLV, SJV Löpande)

Senast granskad 2019-12-02

Utbildningsinsats för gränskontrollpersonal
Santé- arbete med nya kontrollförordningen
Samverkansforum

Aktiviteter (nationella/regional/lokal)



Uppdatera information om regelverk på Jordbruksverkets webbsida och på
webbplatsen för officiella veterinärer (SJV, Löpande)
Uppdatera kontrollvägledning om gränskontroll (SJV, årligen)





Delta i samverkansforum, 3-4 möten/år (SJV, SLV & Tullverket)
All personal ska ha genomgått BTSF-kurs (Alla, Löpande, vid behov)
Verifiering av kvaliteten i kontrollen ”kontroll av kontrollen”, löpande:
-

Samtrimning
Övervakningskontroll/skuggkontroll
Dokumentationskontroller

