SVERIGES NATIONALLA KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDELSKEDJAN (NKP)

Myndigheternas uppgifter i beredskapsarbetet
Område

Myndighet

Uppgift i beredskapsarbetet

Växtskadegörare

Jordbruksverket





Foder

Jordbruksverket






Djurskydd

Hindra spridning av allvarliga växtskadegörare, och utrota eller begränsa
utbrott.
Hantera, kommunicera och reducera konsekvenser av ett angrepp av en
allvarlig växtskadegörare.
Samverka med berörda aktörer till exempel systermyndigheterna,
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Har sektoransvaret och är riskhanterare när det gäller fodersäkerhet.
Ska leda krisorganisationen vid en foderkris och ansvarar för att
nödvändiga åtgärder vidtas.
Samverkar med andra berörda myndigheter, organisationer samt
foderindustrin (som har det yttersta ansvaret för sin produkt).
Kontaktpunkt för RASFF (EU:s rapid alert system) för foder.

Statens
veterinärmedicinska
anstalt (SVA)

Bistår Jordbruksverket med riskvärdering av smittsamma agens och
oönskade ämnen samt medverkar i saneringsarbete.

Länsstyrelserna

Ansvarar för kontrollen av att bestämmelserna i foderlagstiftningen följs,
även i en krissituation.

Jordbruksverket




Utför diagnostik.

Begränsa de djurskyddsmässiga konsekvenserna i en krissituation.
Övergripande ansvar för att upprätthålla och utveckla djurskyddet. I
Jordbruksverkets uppdrag ingår att samordna och vägleda
länsstyrelsernas djurskyddsarbete.

Specifika
informationssystem

SVERIGES NATIONALLA KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDELSKEDJAN (NKP)

Område

Djurhälsa, med
fokus på
smittskydd hos
djur

Myndighet

Uppgift i beredskapsarbetet

Länsstyrelserna



Ansvarar för den regionala djurskyddskontrollen

Jordbruksverket




Bekämpa smittsamma djursjukdomar.
Jordbruksverket leder bekämpningsarbetet vid ett utbrott av
epizootisjukdom.

SVA



Upprätthåller 24 timmars beredskap, 365 dagar om året för att snabbt
diagnosticera misstänkta utbrott av allvarlig smittsam sjukdom.
Utför diagnostik och analytiskt arbete samt epidemiologiska utredningar.
Bistår Jordbruksverket med riskvärdering och medverkar i
saneringsarbete.
Lämnar expertstöd till Jordbruksverket, andra myndigheter och
veterinärer i dessa frågor.





Länsstyrelser

Livsmedel

Leda och samordna åtgärder mot djursjukdomar inom länet. Undantag gäller
epizootisjukdomar. Jordbruksverket har ledningsansvaret. Länsstyrelsen har
då en samordnande och stödjande funktion.

Livsmedelsverket

Ansvar för den regionala beredskapen för bl.a. epizootier.
Bistår Jordbruksverket i bekämpningsarbetet.

Livsmedelsverket







Arbeta förebyggande för att livsmedel som produceras är säkra.
Dricksvatten jämställs med livsmedel.
Att skadliga och otjänliga livsmedel spåras och återtas från marknaden.
Att komplettera de privata laboratorierna vid s.k. sällananalyser av
livsmedel och dricksvatten i samband med kris.
Kontaktpunkt för RASFF (EU:s rapid alert system) för livsmedel.
Samordning av kommunala och regionala insatser.

Specifika
informationssystem

STUDS-DBS. Jordbruksverkets
beslutsstödsystem som används vid
utbrott. Systemet har GISfunktionalitet som gör det möjligt
att lägga zoner och koppla
koordinater till bl.a. GPS.

Epiwebb www.epiwebb.se

Information om smittsamma
djursjukdomar, tillgänglig för alla.

SVERIGES NATIONALLA KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDELSKEDJAN (NKP)

Område

Myndighet

Uppgift i beredskapsarbetet

Länsstyrelserna




Medverka i utredning vid livsmedelsburen smitta.
Ansvarar för kontrollen av livsmedel i primärproduktionen.

Kommunerna



Arbeta förebyggande för att livsmedel som produceras är säkra.
Dricksvatten jämställs med livsmedel.
Säkerställa att skadliga och otjänliga livsmedel spåras och återtas från
marknaden.
Säkerställa att livsmedel som tas tillbaka från marknaden omhändertas
och att orsaken till det inträffade utreds.




Specifika
informationssystem

