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Beslut om undantag från bestämmelserna i nivå 
2-område 
 

Jordbruksverkets beslut 

Jordbruksverket omprövar din tidigare ansökan om undantag från bestämmelserna i nivå 2-

område och beviljar din ansökan om undantag från bestämmelserna i nivå 2-område för att 

flygträna brevduvor.  

Om sjukdomssituationen i Sverige avseende utbrott och förekomst av högpatogen 

fågelinfluensa förändras kan beslutet komma att återkallas.  

Beskrivning av ärendet 

Svenska Brevduveförbundet (Brevduveförbundet) inkom med en ansökan om undantag för 

att flygträna brevduvor i ett nivå-2 område 24 februari 2021. Denna ansökan avslogs i beslut 

daterat 23 mars 2021. Med anledning av att Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) 

inkommit med en komplettering till den riskvärdering som inkom till Jordbruksverket 10 

mars 2021 har Jordbruksverket beslutat att ompröva det tidigare beslutet.  

Brevduveförbundet har för sina medlemmar ansökt om undantag för att få släppa ut sina 

brevduvor för att träningsflyga fritt. Brevduveförbundet består av 24 stycken klubbar runt 

om i Sverige med cirka 240 medlemmar som bedriver  tränings- och tävlingsverksamhet  

med brevduvor. Sedan Jordbruksverket 6 november 2020 fattade beslut om att hela Sverige 

är ett nivå-2 område med avseende på smittspridning av högpatogen aviär influensa (HPAI) 

har Brevduveförbundets medlemmar hållit sina brevduvor instängda utan möjlighet att träna 

dem. Brevduveförbundet har låtit meddela att det nu är säsong för att föda upp nya 

brevduvor och att dessa behöver tränas inför tävlingar som planeras starta i månadsskiftet 

april/maj. Brevduvorna måste få komma ut och flyga för att bygga upp sin muskulatur och 

då de hållits instängda sedan slutet av september 2020 är de otränade. 

Brevduveförbundet  beskriver att när brevduvorna flygtränar runt duvslaget lämnar 

uppfödaren aldrig platsen, och när duvorna tränar/tävlar från en station/ort 3-5 mil bort så 

flyger alltid duvorna direkt hem till sitt duvslag och blandar sig inte med vilda fåglar.  
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Motivering 

Jordbruksverket har avslagit tidigare ansökan om undantag. Detta beslut med diarienummer 

6.2.18-05330/2021-1 grundade sig bland annat på den riskvärdering från Statens 

Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) som är daterad 10 mars 2021. Efter avslaget om 

undantag har SVA inkommit med en komplettering till den första riskvärderingen. I 

kompletteringen framgår bland annat att SVA:s bedömning är att brevduvors friflygning 

innebär en försumbar risk för smittspridning jämförelsevis med den risk som redan 

föreligger med avseende på nuvarande smittläge hos vilda fåglar. I kompletteringen från 

SVA framgår också att duvor som infekterats av högpatogen aviär influensa (HPAI) 

utsöndrar väldigt lite virus och att det är mycket osannolikt att de skulle infektera andra 

fåglar. Brevduvor som trots allt blivit infekterade med högpatogent aviär influensa-virus 

(HPAIV) utvecklar sällan sjukdom varför även risken för utbrott av fågelinfluensa i ett 

duvslag bedöms vara försumbar. 

SVA framför också i sin komplettering att brevduvors beteende vid friflygning bedöms vara 

sådant att brevduvorna inte exponeras för högriskmiljöer för HPAI. 

Enligt 2 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:17) om 

förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till 

fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap framgår bland annat följande: 

föreskrifterna är endast tillämpliga om Jordbruksverket har fattat beslut om att upprätta nivå 

1, 2 eller 3-område. Den 6 november 2020 har Jordbruksverket fattat beslut om att upprätta 

ett nivå 2-område som gäller hela landet. Enligt 22 § samma föreskrift ska andra fåglar i 

fångenskap som hålls utomhus hållas inhägnade. Enligt 37 § samma föreskrift kan 

Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna om särskilda skäl föreligger. 

Med hänsyn till den inkomna kompletteringen från SVA bedömer Jordbruksverket att det 

föreligger särskilda skäl enligt 37 § (SJVFS 2007:17) att bevilja undantag enligt ovan.  
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Hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska 

vara skriftligt. När du överklagar ska du skriva 

 vilket beslut du överklagar 

 hur du vill att beslutet ska ändras 

 varför du tycker att det ska ändras. 

Du ska skriva till Förvaltningsrätten i Jönköping men skicka eller lämna överklagandet 

till: 

Jordbruksverket 

551 82 Jönköping 

Du kan också skicka överklagandet till jordbruksverket@jordbruksverket.se. 

 

Ditt överklagande måste ha kommit in till Förvaltningsrätten i Jönköping inom tre veckor 

från den dag som du tagit del av beslutet. 

 

Övriga upplysningar 

I detta ärende har enhetschefen Lotta Hofverberg beslutat. Caroline Bössfall har varit 

föredragande.  

 

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

 

Jordbruksverket skickar kopia för kännedom till 

Länsstyrelserna 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) 

 

Godkänd 2021-04-01 av Lotta Hofverberg
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