
Olaglig transport spred lilla 
kupskalbaggen – 128 bisamhällen 
förintade 
Den 25 juli 2016 upptäcktes nya utbrott av den lilla kupskalbaggen i provinsen Cosenza i 
regionen Kalabrien, Italien. Orsaken har spårats till en olaglig transport som gjordes av en 
icke-registrerad biodlare.

I Cosenza har man hittills hittat fyra smittade bigårdar och man har förstört 128 samhällen. 
Myndigheterna i Italien har upprättat en skyddszon på 10 kilometer samt deklarerat hela 
Kalabrien som övervakningszon. 

Översyn av föreskrifter för bitillsyn
Jordbruksverket arbetar för närvarande med en översyn av Statens jordbruksverks föreskrifter 
(SJVFS 1992:38) om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin. Som ett 
stöd i arbetet har vi en referensgrupp i vilken representanter för bitillsynen, SLU och 
organisationer inom biodling ingår. Referensgruppen har haft tre telefonmöten under juli till 
september och vi på verket har fått många bra tankar med oss i föreskriftsarbetet.

Det övergripande problemet är att de nu gällande föreskrifterna inte är tillräckligt väl 
anpassade till bisjukdomsläget och biodlingens struktur jämfört med hur det var när vi 
uppdaterade föreskrifterna senast (år 2002). Det finns också behov av förenklingar avseende 
språket och förtydliganden av vissa reglers innebörd. 

Vi bedömer att det inom några år blir större förändringar i smittskyddslagstiftningen för alla 
djurslag. Det är en följd av att det på EU-nivå finns nyligen antagna förordningar om 
djurhälsa och om offentlig kontroll. Vi har därför valt att ändra delar av vår föreskrift istället 
för att ta fram ett helt nytt regelverk. Eftersom vi också har försökt förbättra läsbarheten har vi
valt att göra ett nytryck, även om flera av paragraferna till sitt innehåll redan finns idag.

Strax efter nyår tänker vi oss att vi kommer kunna presentera mer i detalj hur de nya reglerna 
kommer att se ut.
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