
Fleråriga nationella tillsynsplanen för livsmedelskedjan 2021–2024 
Del 2: Åtgärder för att nå målen för tillsynen – prioriteringar inom tillsynen: uppdateringar för år 2023 

Djurens hälsa och välfärd 
UTVECKLINGSTEMA PRIORITERING 2022 2023 2024 

Ledning genom 
information och 
digitalisering 

Stegvist ibruktagande av 
informationssystemet ELTE 

• Befästning av bruket för ELTE1-sektion 

• Insamling av uppgifter om användningen av 
läkemedel, första året. Systemets funktion 
och uppgifternas riktighet kontrolleras 

• Befästning av bruket för ELTE1-
sektion 

• Gradvis ibruktagande av ELTEs 
tillsynssektion 

• Insamling av uppgifter om 
användningen av läkemedel enligt 
krav från EU, första året, 
rapportering 2024 

 

 Informationssystemet ELSU 
(tillsyn på grund av misstanke 
samt tillsyn över anmälnings- 
och tillståndspliktiga objekt) 

• Systemets utveckling och pilotering • Ibruktagande (tillsyn på grund av 
misstanke) 

 

 ILMO informationssystem 
(aktiviteter och registreringar av 
djurhälso- och 
djurskyddsoperatörer som 
kräver tillstånd, godkännande 
och anmälan) 

 • Gradvis ibruktagande  

    Åtgärderna som ska vidtas 2024 
preciseras senare. 

Beredskap och 
krishantering 

Utvecklingsområden som 
observerats under 
beredskapsövningar för ASF 

• Bearbetning av ett utvecklingsområde som 
observerats under beredskapsövning: 
regionförvaltningsverken, Livsmedelsverket 

  

 Utveckling av 
pandemiberedskapen – 
lärdomar från coronaepidemin 
inom miljö- och hälsoskydd 

• Samordnar, sammanställer information och 
handleder: Livsmedelsverket, Valvira 

• Deltar i arbetsgrupper, bedömning av utfallet 
och utveckling av beredskapen: JSM, 
Livsmedelsverket, Tullen, Försvarsmakten, 
regionförvaltningsverken, kommunerna 

• Samordnar och handleder: 
Livsmedelsverket, Valvira 

• Tar i bruk överenskomna 
tillvägagångssätt: JSM, 
Livsmedelsverket, Tullen, 
regionförvaltningsverken, 
Försvarsmakten, kommunerna 

• Bedömer utfallet av arbetet 

med prioriteringarna (alla 

myndigheterna) 

    Åtgärderna som ska vidtas 2024 
preciseras senare. 

Tillämpning av ny 
lagstiftning 

Tillämpning av EU:s djurhälsolag 
2019/429 (AHL) och annan 

• Livsmedelsverket utbildar och ger anvisningar • Livsmedelsverket utbildar och ger 
anvisningar 

 



UTVECKLINGSTEMA PRIORITERING 2022 2023 2024 

lagstiftning som berör 
djursjukdomar 

• Regionförvaltningsverken sköter utbildningen 
i sin region  

• Livsmedelsverket, regionförvaltningsverken 
och kommunalveterinärerna; inför de nya 
kraven i praktiken 

• Regionförvaltningsverken sköter 
utbildningen i sin region 

• Livsmedelsverket, 
regionförvaltningsverken och 
kommunalveterinärerna; inför de 
nya kraven i praktiken 

 Tillämpning av EU:s djurhälsolag 
2019/429 (AHL) och annan 
lagstiftning som berör märkning 
och registrering av djur 

• Livsmedelsverket gör upp anvisningar och 

utbildar: regionförvaltningsverken, NTM-

centralen 

• Kommunikation 

• Regionförvaltningsverken sköter utbildningen 
i sin region 

• Livsmedelsverket, NTM-centralerna, 
regionförvaltningsverken och 
kommunalveterinärerna; inför de nya kraven 
i praktiken 

• Befästande av de nya kraven  

 Förberedelse för tillämpningen 
av EU:s förordning om 
veterinärmedicinska läkemedel, 
som inleds i januari 2022 

• Livsmedelsverkets anvisningar klara i början 
av året 

• Start av tillsynen enligt den nya lagstiftningen 

• Regionförvaltningsverken sköter utbildningen 
av veterinärer i sin region 

• Kommunikation 

• Regionförvaltningsverken sköter 
utbildningen av veterinärer i sin 
region 

• Kommunikation 

• Befästande av tillsynen enligt den 
nya lagstiftningen 
 

 

 Tillämpning av lagen om 
djurvälfärd 

• Livsmedelsverket och 

regionförvaltningsverket: anvisningar och 

utbildning 

• Införande av de nya kraven börjar • Befästande av de nya kraven 

 Tillämpning av lagen om 
veterinärvård 

 • Anvisningar, utbildning, 
implementering (schema osäkert) 

 

    Åtgärderna som ska vidtas 2024 
preciseras senare. 

Särskilda 
prioriteringar/behov 
av effektivering 
utifrån tidigare 
resultat 

Veterinärernas övervakning av 
medicinering 

• Regionförvaltningsverket skärper tillsynen 
och utnyttjar ELKE-systemet 

• Regionförvaltningsverket skärper 

tillsynen och utnyttjar ELKE-

systemet 

• Regionförvaltningsverket 

fortsätter med tillsynen av 

veterinärer 

 Fortsatt kontroll av 
prioriteringarna från 2020, 
salmonella och fodercentraler 
på gårdar – om tillsynen på 
fodercentralen på gårdar kan 
inte beslutas i hösten 2021  

• Livsmedelsverket och 
regionförvaltningsverken handleder 

• Regionförvaltningsverken och kommunerna 
genomför 

• Livsmedelsverket och 

regionförvaltningsverken 

handleder 

• Regionförvaltningsverken och 

kommunerna genomför 

 



UTVECKLINGSTEMA PRIORITERING 2022 2023 2024 

 Tillsyn över begravning av döda 
husdjur 

 • Livsmedelsverket och 

regionförvaltningsverken 

handleder 

• Kommunerna genomför 

 

 Prioritering som är specifik för 
ett visst regionförvaltningsverk – 
ett ämne som behöver 
prioriteras speciellt i regionen 
(t.ex. antibiotikarester i mjölk) 

   

    Åtgärderna som ska vidtas 2024 
preciseras senare. 

 
 
 


