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Konsekvensutredning   

 

Förslag till ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter om 
vaccination mot mjältbrand 

Enligt förordningen (2007:1244) om särskild konsekvensutredning vid regelgivning ska en 

myndighet som överväger nya eller förändrade regler utreda reglernas kostnadsmässiga och 

andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och dokumentera utred-

ningen i en konsekvensutredning. 

 

Inledning 

I augusti 2016 antog Jordbruksverket föreskrifter om att nötkreatur och får som hålls eller ska 

hållas utomhus inom ett visst angivet område i anslutning till det då pågående mjältbrandsut-

brottet på Omberg ska vara vaccinerade mot mjältbrand, Statens jordbruksverks föreskrifter 

(SJVFS 2016:22) om vaccination mot mjältbrand, saknr K 18. Syftet med vaccinationen var 

och är att bekämpa och förebygga smitta. Att vaccinera betesdjuren gör att den lokala djur-

hållningen kan fortsätta tämligen oförändrad.  

Föreskrifterna ändrades senast i januari 20201 på så sätt att området för obligatorisk vacci-

nation minskades och att det i det resterande vaccinationsområdet blev möjligt att vaccinera 

på frivillig basis.  

I samband med anpassning till ny EU-lagstiftning på djurhälsoområdet2 har Jordbruksverket 

antagit nya bestämmelser om användning av veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande 

och bekämpning av vissa djursjukdomar3. Av dessa bestämmelser framgår bl.a. att vacci-

nation mot mjältbrand numera är tillåtet i Sverige och att det därmed inte längre krävs Jord-

bruksverket tillstånd för att vaccinera mot den här sjukdomen. Som en konsekvens av detta 

bör Jordbruksverkets föreskrifter om vaccination mot mjältbrand ändras.  

Föreslagna ändringar av föreskrifterna innebär i huvudsak att de nuvarande vaccinations-

områdena 2 och 3 – där det anges att det är tillåtet att vaccinera på frivillig basis – tas bort 

                                                 
1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2020:5) om vaccination mot mjältbrand. 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upp-

hävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) 
3 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:14) om användning av veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande och bekämpning 
av vissa djursjukdomar (saknr K 13). Dessa föreskrifter kommer att införlivas i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:XX) om 

förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar som beräknas att träda i kraft samtidigt som de nu aktuella föreskrifterna om 

obligatorisk vaccination mot mjältbrand. 
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medan det område som idag benämns vaccinationsområde 1 bibehålls. Detta innebär att 

föreskrifterna hädanefter endast kommer att ange inom vilket område vaccination mot mjält-

brand kommer vara obligatoriskt; för de nötkreatur och får som hålls utomhus i området hela 

eller delar av perioden den 1 maj till den 30 september. Det är i detta område som de första 

fallen av mjältbrand hittades vid utbrottet 2016 och som Statens veterinärmedicinska anstalt 

(SVA) har bedömt att det fortfarande föreligger en ökad risk för sjukdomen. Jordbruksverket 

bedömer – efter samråd med SVA – att det fortfarande finns ett behov av att ytterligare en tid 

behålla den obligatoriska vaccinationen i det här området för att minska risken för nya utbrott. 

Jordbruksverket ersätter kostnaden för obligatorisk vaccination av nötkreatur och får. I vacci-

nationsområde 2, som tas bort, finns inte längre möjlighet för ersättning för vaccination. I 

vaccinationsområde 3 finns sedan tidigare ingen ersättningsrätt. 

Konsekvensutredning av de regler som gäller den obligatoriska vaccinationen har gjorts inför 

de föreskriftsändringar som gjordes 2017 och 2020. Jordbruksverket utgår i den nu aktuella 

konsekvensutredningen från att de bedömningar som gjordes då fortfarande är relevanta. I 

konsekvensutredningen till föreskriftsändringen som gjordes 20174 förklaras bakgrunden till 

flera av bestämmelserna om den obligatoriska vaccinationen, se bilaga. 

Nedan följer en uppställning och förklaring till vilka paragrafer som berörs i föreskrifterna: 

Paragraf i de 

nu gällande 

föreskrifterna 

SJVFS 2020:5 

Paragraf i de nya 

föreskrifterna 

SJVFS 2021:XX 

Ändringar avseende Anm. 

1 1 Ändring av hänvisning till lag-

stiftning. 

Redaktionell ändring.  

2 2 Definitioner som inte längre 

behövs tas bort.  

 

3 Tas bort. Angivande av vilka djurslag 

som berörs av vaccination i 

aktuell lagstiftning.  

Paragrafen kan tas bort eftersom 

föreskrifterna endast kommer 

beröra nötkreatur och får, vilket 

framgår av efterföljande bestäm-

melser i föreskrifterna. 

4 3 Angivande av vilka djur som 

omfattas av kravet på obliga-

torisk vaccination.  

Obligatorisk vaccination av nöt-

kreatur och får ska ske i det 

vaccinationsområde som är upp-

märkt i bilagan. 

5 4 Paragrafen anger hur vacci-

nationen mot mjältbrand ska 

utföras.  

Ingen ändring i sak. 

6 Tas bort. Vaccinationsområde 2 tas bort.  Frivillig vaccination är numera 

tillåten i hela landet och därför 

behövs inte denna paragraf längre. 

7 Tas bort Bestämmelsen handlar om att 

det är tillåtet att vaccinera inom 

vissa områden under viss tid.  

Frivillig vaccination är numera 

tillåten i hela landet och därför 

behövs inte denna paragraf längre. 

                                                 
4 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:22) om vaccination mot mjältbrand, omtryck SJVFS 2017:35.  
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8 5 Paragrafen reglerar antibioti-

kabehandling i anslutning till 

vaccinationen.  

Ingen ändring i sak. 

9 6 Lagstiftning som inte är aktuell 

tas bort. De djurslag som inte 

omfattas av 3 § ska inte heller 

omfattas av 6 §. 

Bibehåller att djurägaren ska jour-

nalföra vaccinationerna på indi-

vidnivå och att djur som inte är 

individmärkta ska märkas i sam-

band med vaccination. 

10 Tas bort. Bestämmelsen handlar om fri 

förflyttning av djur som har 

vaccinerats.  

Frivillig vaccination är numera 

tillåten i hela landet och därför 

behövs inte denna paragraf längre. 

11 Tas bort. Bestämmelsen handlar om att 

ersättning inte lämnas vid fri-

villig vaccination enl 7 §.  

Föreskrifterna omfattar inte längre 

frivillig vaccination. Ersättning 

enligt epizootilagen (1999:657) 

lämnas inte för frivillig vacci-

nation. 

 

12 8 Ändring av hänvisningar till 

relevanta paragrafer,  

Redaktionell ändring. 

Bilaga Bilaga Ny karta med vaccinations-

området för obligatorisk 

vaccination 

Områden för tillåten frivillig 

vaccination tas bort eftersom 

frivillig vaccination är numera 

tillåten i hela landet. 

A   Allmänt 

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå  

Syftet med föreslagna föreskriftsändringarna är att uppdatera föreskrifterna så att de stämmer 

överens med Jordbruksverkets övriga bestämmelser om användning av veterinärmedicinska 

läkemedel för förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar samtidigt som området 

för obligatorisk vaccination av nötkreatur och får mot mjältbrand på Omberg bibehålls för att 

minska risken för nya utbrott i området.  

Jordbruksverket bedömer – efter samråd med SVA – att det fortfarande finns ett behov av att 

ytterligare en tid behålla den obligatoriska vaccinationen i det här området för att minska 

risken för nya utbrott. 

 

2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka 
effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd  

Området är redan idag reglerat genom föreskrifter. De föreslagna ändringarna innebär inga 

nya krav.  

Om föreskrifterna upphävs helt och hållet har kommer det inte längre finnas något krav på 

obligatorisk vaccination mot mjältbrand på Omberg. Detta ökar risken för att få ett nytt utbrott 

av mjältbrand i Sverige. Ett utbrott av mjältbrand skulle medföra kostnader för samhället för 

vidtagande av bekämpningsåtgärder. 
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Om föreskrifterna behålls i sin nuvarande form kommer det att hänvisa till inaktuell lagstift-

ning och i och med att vaccination mot mjältbrand numera är tillåten i hela landet riskerar be-

stämmelserna om frivillig vaccination i område 2 och 3 att skapa otydlighet om vad som 

egentligen gäller.  

  

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

De nu aktuella föreskriftsändringarna medför endast ändringar för företag som har valt att 

vaccinera nötkreatur eller får i vaccinationsområde 2 på frivillig basis eftersom de inte längre 

kommer att få ersättning för frivillig vaccination i detta område. Övriga ändringar av 

föreskrifterna berör inte företag eller privatpersoner. 

Bestämmelserna om obligatorisk vaccination berör djurhållare som håller eller avser att hålla 

nötkreatur eller får i vaccinationsområdet. Enligt konsekvensutredningen som gjordes för de 

nu gällande föreskrifterna (SJVFS 2020:5) fanns det uppskattningsvis fem besättningar i om-

rådet som berördes av kravet på obligatorisk vaccination. 

 

4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar 
sig på 

Jordbruksverkets bemyndigande att meddela bestämmelser om vaccination mot mjältbrand 

finns i 4 § epizootiförordningen (1999:659). 

 

5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen 
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda reglerings-
alternativen  

Eftersom nu gällande vaccinationsområde 2, där djurhållare idag kan få statlig ersättning för 

frivillig vaccination, inte längre kommer att finnas kvar, kommer även möjligheten till ersätt-

ning för djurhållare i detta område att försvinna. Föreskrifterna kommer därmed att anpassas 

till det regelverk som gäller för frivillig vaccination mot mjältbrand i hela landet. Enbart den 

obligatoriska vaccinationen kommer hädanefter att vara ersättningsberättigad. Att vaccina-

tionsområde 2 tas bort kommer således att medföra en merkostnad för djurhållarna om de 

tidigare frivilligt har vaccinerat nötkreatur eller får mot mjältbrand eftersom de i fortsätt-

ningen kommer att få bekosta vaccineringen själva. 

Under 2020 var det endast 1 av 8 djurhållare i vaccinationsområde 2 som använde sig av 

möjligheten för frivillig vaccination med statligt stöd. Övriga djurhållare som har vaccinerat 

djur under 2020 har gjort detta för att djuren skulle beta i vaccinationsområde 1 och har där-

med omfattats av kravet på obligatorisk vaccination. 

I och med att alla krav som gäller den frivilliga vaccinationen tas bort från föreskrifterna för-

svinner även kravet på att individuellt journalföra den vaccination som utförs frivilligt i det 

som nu är vaccinationsområde 2 och 3. Det innebär en något minskad administrativ börda, 

men det finns andra regelverk som ställer krav på journalföring av behandlingar vilket gör att 

skillnaden i krav inte blir stor. Det är bara får och getter som är tänkta att slaktas innan de blir 

ett år som inte redan omfattas av krav på individuell märkning, och som därför eventuellt inte 

heller hade kunnat journalföras individuellt. Djurhållaren kan journalföra vaccinationerna 

genom att spara en kopia av veterinärens behandlingsbevis, där identiteten på de behandlade 

djuren ska framgå. Tidsåtgången för journalföringen är då oberoende av antalet vaccinerade 
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djur per vaccinationstillfälle. Lättnaden omfattar ett 30-tal anläggningar som håller får inom 

nuvarande vaccinationsområde 2 och 3. Med en uppskattad tidsåtgång på ca 5 minuter per 

tillfälle och en timkostnad på 285 kr/tim som schablon för djurhållare, innebär det en minskad 

administrativ börda motsvarande ca 712 kr. 

Övriga föreskriftsändringar medför inga ändrade kostnader. 

Kostnaderna för den obligatoriska vaccinationen finansieras med statliga medel. I konse-

kvensutredningen till de nu gällande föreskrifterna (SJVFS 2020:5) uppskattades kostnaden 

för den obligatoriska vaccinationen uppgå till max 25 000 kr + vaccinationskostnad (ca 265 

doser5) för 5 gårdar som ligger i vaccinationsområde 1.  

Undantaget för djur med begränsad utevistelse (3 § andra stycket, första punkten) infördes 

genom de föreskiftsändringar som gjordes 2017 (SJVFS 2017:35) och av den tillhörande 

konsekvensutredningen framgår att det främst är relevant för djurhållare med slaktdjur. Efter-

som karenstiden för slakt för det aktuella vaccinet är lång (42 dygn för konventionell produk-

tion) kan det innebära stora störningar i produktionen om man tvingas vaccinera djur som är 

planerade att gå till slakt i närtid. Undantaget kan också vara relevant för andra djurhållare 

med liknande inhysningssystem och som vill stalla in djur som tidigare bara har hållits utanför 

vaccinationsområdet och som inte ska vistas ute inom vaccinationsområdet på något annat 

sätt. 

Ett möjligt alternativ till de föreslagna föreskrifterna skulle vara att nu ta bort kravet på obli-

gatorisk vaccination. Det skulle innebära en risk för nya utbrott i området, vilket i sin tur skulle 

medföra kostnader för samhället för vidtagande av bekämpningsåtgärder. 

 

6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

Det finns ingen EU-rättslig reglering som specifikt styr bekämpning av mjältbrand inom med-

lemsstaterna. 

Ursprungsföreskrifterna antogs i samband med utbrottet av mjältbrand i området 2016 för att 

Jordbruksverket skulle kunna använda vaccination som ett redskap för bekämpning av mjält-

brand i det angivna området, och utgör alltså en del av vår bekämpningsstrategi. Strategin 

bygger på grundvaccination under pågående utbrott samt fortsatt vaccination av betesdjuren i 

området ett antal år efter det att utbrottet klingat av. 

 

7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten 
för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser 

Denna föreskriftsändring anpassas till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:XX) 

om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar och börja gälla när denna lagstift-

ning träder ikraft. Det behöver inte tas några ytterligare särskilda hänsyn när det gäller 

tidpunkten för ikraftträdandet. 

Jordbruksverket kommer att informera om föreskriftsändringen på vår webbplats samt ge 

information till de som kontaktar oss direkt. 

                                                 
5 Genomsnittlig besättning (3200/60) beräknad till 53 djur. 
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B Kommuner och regioner  

Markera med x  

(X) Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller regioner. Konsekvens-
utredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkten i avsnitt B. 

( ) Regleringen bedöms få effekter för kommuner eller regioner. 
Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkten i avsnitt B.  

 

C Företag 

Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver näringsverksamhet, det 

vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och självständigt. Att yrkes-

mässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett.  

Markera med x nedan 

☐ Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsätt-

ningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller 
därför inte någon beskrivning av punkterna i avsnitt C. 

☒ Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. 

8. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är 
verksamma i samt storleken på företagen 

I vaccinationsområde 2 fanns under 2020 åtta små och medelstora företag med nötkreatur och 

får som berördes av ändringen. Av dessa åtta företag fick ett företag ersättning för kostnader i 

samband med vaccinationen under 2020.  

Företag som berörs av föreskrifterna om obligatorisk vaccination är de som har för avsikt att 

hålla nötkreatur eller får inom vaccinationsområdet hela eller delar av perioden den 1 maj till 

den 30 september. I dagsläget finns det i området ca fem besättningar med nötkreatur eller får 

som berörs av kraven på obligatorisk vaccination. 

 

9. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen 
och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader 

 Föreskriftändringarna för med sig en aningen minskad tidsåtgång för administration 

(motsvarande en kostnad på ca 712 kr, se punkt 5 ovan) i och med att de fårhållare i området 

som frivilligt vill vaccinera sina djur inte längre omfattas av krav utöver de ordinare kraven på 

journalföring av behandlingar. 

Av konsekvensutredningen till de föreskriftsändringar som genomfördes 2017 (SJVFS 

2017:35) framgår att syftet med föreskrifterna är att göra det möjligt att med rimliga arbetsin-

satser och med så liten inverkan på konkurrenskraften som möjligt skapa förutsättningar för 

fortsatt djurhållning med betesdrift i området.  
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10. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för 
företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva 
vidta till följd av den föreslagna regleringen 

De företag som finns i det tidigare vaccinationsområde 2 får nu bekosta den frivilliga vaccina-

tionen, det vill säga själva vaccindosen och veterinärens arbetsid.  

Kostnaderna för obligatoriska vaccinationer finansieras med statliga medel. 

 

11. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka 
konkurrensförhållandena för företagen 

I och med att det genom Jordbruksverkets bestämmelser om användning av veterinärmedi-

cinska läkemedel för förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar6 numera är 

frivilligt att vaccinera i hela landet uppstår det ingen konkurrenssnedvridning.  

För de besättningar som omfattas av krav på obligatorisk vaccination bör inte föreskrifterna 

ha någon betydande påverkan på konkurrensförhållanden eftersom detta finansieras med 

statliga medel. 

 

12. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka 
företagen 

Ingen påverkan i andra avseenden. 

 

13. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas 
utformning 

Regleringen är samma för samtliga berörda företag, oavsett storlek, som avser att hålla nöt-

kreatur, får och getter i vaccinationsområdet. Som nämnts ovan finansieras den obligatoriska 

vaccinationen med statliga medel. 

 

 

D   Samråd 

Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd 

Frågan om vaccinering mot mjältbrand har stämts av med Statens veterinärmedicinska anstalt.  

 

 

                                                 
6 Nu gällande Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:14) om användning av veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande och 

bekämpning av vissa djursjukdomar (saknr K 13). Dessa föreskrifter kommer att överföras till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 

2021:XX) om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar som beräknas att träda i kraft samtidigt som de nu aktuella föreskrif-
terna om obligatorisk vaccination mot mjältbrand. 
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E   Effekter för landsbygden 

Beskrivning av hur förslaget påverkar landsbygden 

Genom att anpassa vaccinationsstrategin till behovet och förutsättningarna i området vill Jord-

bruksverket skapa förutsättningar för fortsatt djurhållning med betesdrift i området. Ekopark 

Omberg är ett välbesökt naturområde som lockar många turister. Betesdjuren på berget bidrar 

till den fina miljön kring vandringslederna. Utan betesdjuren riskerar markerna att växa igen 

och att förutsättningarna för ekoparken förändras. 

 

 

F   Kontaktperson 

Sandra Ögren 

Smittbekämpningsenheten  

Jordbruksverket 

Tfn 036-15 64 81 

sandra.ogren@jordbruksverket.se  

 

 

 

Bilaga 

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 

2016:22) om vaccination mot mjältbrand, SJVFS 2017:35, med dnr 6.3.16-16024/17.  
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