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REMISS

Dnr 5.5.16-00180/2021

2021-01-12

Avdelningen för djurskydd och hälsa

Enligt sändlista

Förslag till nya föreskrifter om nötkreatur, grisar,
hästar, får och getter som används till avel
Du får härmed möjlighet att lämna synpunkter på bifogat förslag till nya
föreskrifter om nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som används till avel. Mer
information om bakgrund till föreskriftsförslaget finns i konsekvensutredningen.
Remissen består av:
- föreskriftsförslag
- konsekvensutredning
Ditt remissvar
För att underlätta vårt remissarbete önskar vi få ditt yttrande i elektronisk form i
t.ex. word-format. Vi ser gärna att du lämnar ditt yttrande i bifogade
svarsformulär.


Skicka ditt svar per e-post till jordbruksverket@jordbruksverket.se.



Ange ”REMISSVAR: Dnr: 5.5.16-00180/2021” i rubrikraden i ditt epostsvar.



Vi behöver ditt yttrande över förslaget senast den 15 februari kl 8:00.

Kontaktpersoner:
David Slottner, david.slottner@jordbruksverket.se, 036-15 61 43
Föreskriftsförslaget och svarsformulären finns även på Jordbruksverkets
webbplats (www.jordbruksverket.se) – längst ner till höger under ”Övrigt” klicka
på ”Remisser och yttranden” och sedan på ”Remisser”.

Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

2021-01-12

Dnr 5.5.16-00180/2021

Sändlista
A‐H
Avelsföreningen för
specialhästraser
Avelsföreningen för Svensk
Låglandsboskap
Avelsföreningen för Svensk
Ridponny
Avelsföreningen för Svenska
varmblodiga travhästen
Avelsföreningen Svenska
Ardennerhästen
Avelsföreningen Svenska
Varmblodiga Hästen
Djurens rätt
Djurskyddet Sverige
Förbundet Sveriges
Småbrukare
Föreningen Allmoge‐geten
Föreningen Allmogekon
Föreningen Gutefåret
Föreningen Landtsvinet
Föreningen Nordsvenska
Hästen
Föreningen Ryafåret
Föreningen Svenska
Allmogefår
Föreningen Svenska
Finullsfår
Föreningen Äldre Svensk
Boskap
GutefårAkademin
Gård och Djurhälsan
Hushållningssällskapens
Förbund
Hästföretagarna

Kopia för kännedom
Näringsdepartementet
Distriktsveterinärerna

H‐S
Hästnäringens Nationella
Stiftelse
Hästnäringens Yrkesnämnd

S‐V
Svenska Fåravelsförbundet
Svenska Getavelsförbundet

Kött‐ och charkföretagen AB Svenska Hingsthållare
Lantbrukarnas Riksförbund,
LRF
Lundens Djurhälsovård
Länsstyrelserna
Naturbruksskolornas
förening
Näringsdepartementet
Näringslivets regelnämnd
Regelrådet
Ridskolornas
Riksorganisation
Skogshästen föreningen för
körning med häst
SRB‐föreningen

Svenska Hästavelsförbundet
Svenska
Islandshästförbundet
Svenska Köttföretagen
Svenska New Forest
Föreningen
Svenska Ridsportförbundet
Svenska
Russavelsföreningen
Svenska Shetlandssällskapet
Svenska
Tinkerhästsällskapet
Svenska Travsportens
Centralförbund
Svenska Welshponny‐ och
Cobföreningen
Sveriges Djurbönder

Statens
Veterinärmedicinska Anstalt
Svensk Fjällrasavel
Sveriges Grisföretagare
Svensk Galopp
Sveriges
Lammköttproducenter
Svensk
Sveriges
Stuteriveterinärförening
Lantbruksuniversitet
Svenska
Sveriges
Arabhästföreningen
Nötköttsproducenter
Svenska
Sveriges Rödkulleförening
Arabhästregistraturen
Svenska Avelsföreningen för Sveriges Veterinärförbund
Amerikanska Hästraser
Svenska
Växa Sverige
Connemarasällskapet
Svenska
Fjordhästföreningen
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Djuravdelningen

Konsekvensutredning
Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur, grisar,
hästar, får och getter som används till avel
Enligt förordning (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 utredningen i
en konsekvensutredning.

A Allmänt
1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2018:24) om hästdjur som används till avel och om
identitetshandlingar för hästdjur, saknummer M 16, innehåller bestämmelser som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1012 av den 8 juni 2016 om
avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga
avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr
652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med
avseende på djuravel (förordningen om djuravel), hädanefter förkortad ABR, och Kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av
bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder
för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur).
Från den 21 april 2021 ska Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9
mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med
avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), hädanefter kallad AHL, tillämpas.
AHL och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 av den 28 juni 2019 om
komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller
bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet
för vissa hållna landlevande djur och kläckägg innehåller bestämmelser avseende identifiering av
hästdjur. En av de viktiga följderna av att AHL ska tillämpas är att det inte längre per automatik
kommer att vara avelsorganisationerna som utfärdar identitetshandlingar för registrerade hästdjur,
utan att det är den behöriga myndigheten i den medlemsstat där hästen hålls som är ansvarig för
detta. Det finns dock en möjlighet för den behöriga myndigheten att överlåta på andra att sköta
den uppgiften.
Vårt förslag är att de regler som gäller identifiering av hästarna flyttas till övriga bestämmelser
som rör identifiering och registrering av djur, vilket skulle innebära att de bestämmelser som
gäller detta flyttas från M 16. Då återstående bestämmelser i M 16 i allt väsentligt är desamma
som de som finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (2018:27) om nötkreatur, grisar, får och
getter som används till avel, saknummer M 9, föreslår vi att de delar som rör avel i M 16 infogas
i samma föreskrifter som övriga djur som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning
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(EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel
med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem
och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG
och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (ABR).
Av effektivitetsskäl sammanförs därför återstående bestämmelser i M 16 med bestämmelserna i
M 9. Då båda föreskrifterna konsekvensutretts en gång när de togs fram ska konsekvenserna inte
utredas på nytt, där samma regler fortsätter att gälla. Förslag till 4 § är ny för nötkreatur, grisar,
får och getter. För dessa djurslag görs därför en konsekvensutredning i det följande.
Bestämmelsen innebär att det inte får vara ett krav på medlemskap i en avelsorganisation för att
det ska vara möjligt att registrera djuren i en stambok för rasen. Enligt ABR är det möjligt att
ställa krav på medlemskap för att få delta i ett avelsprogram, något Jordbruksverket ansett inte
vara förenligt med möjlighet att fritt välja att vara medlem i en förening eller inte. Kravet på att
hästar ska vara identifierade, kombinerat med att avelsorganisationerna har haft monopol på att
identifiera hästar, har sannolikt bidragit till detta ställningstagande. I och med AHL kommer detta
samband att försvinna. Trots detta anser vi även fortsättningsvis att krav på medlemskap för att
delta i ett avelsprogam, och därmed en möjlighet att registrera djur i en stambok, är olämpligt,
inte minst eftersom det för utrotningshotade raser kan innebära att färre djur registreras i
stamboken, vilket på sikt kan hota rasens fortlevnad.
2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekter det
blir om någon reglering inte kommer till stånd
Det finns flera alternativ till den föreslagna regleringen:
1. Att inte göra något alls, vilket skulle innebära att vi bryter mot AHL efter den 21 april 2021
eftersom M16 i nuvarande form innehåller bestämmelser som står i konflikt med AHL.
2. Att göra en ny M 16, utan att sammanfoga med övriga djur. Nackdelen med detta är främst
att uppdateringar av ABR, som påverkar våra föreskrifter, leder till dubbelt arbete med
detta. Det kan också tyckas onödigt med flera föreskrifter med nästan exakt samma
lydelser.
3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
Alla avelsorganisationer, avelsverksamheter och uppfödare som vill registrera sina djur i en
stambok hos en avelsorganisation.
4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar
sig på
Bemyndiganden för Jordbruksverket att föreskriva om nötkreatur, grisar, häst, får och getter som
används till avel finns i 2, 3 och 12 §§ förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur m.m.
5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen
Dessa föreskrifter bedöms inte påverka kostnaden för uppfödare eller avelsorganisationer.
6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Den enda bestämmelse som går utöver Sveriges skyldigheter är att avelsorganisationerna inte får
ha krav att den som deltar i deras avelsprogram, det vill säga registrerar djur i någon av deras
stamböcker, ska vara medlem i deras organisation. Detta krav har tidigare funnits i M 16.
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7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser
Föreskrifterna behöver träda ikraft den 21 april 2021.
Förslaget bedöms inte medföra något behov av speciella informationsinsatser.

B Kommuner och regioner
Markera med x
(x ) Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller regioner.
Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon 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
yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett.
Markera med x
(x) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför
inte någon beskrivning av punkterna i avsnitt C.

D Samråd
1. Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd

E Kontaktperson
1.

Ange

vem

som

kan

kontaktas

David Slottner
Tfn: 036-15 61 43
david.slottner@jordbruksverket.se
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Statens jordbruksverks
författningssamling
Statens jordbruksverk
551 82 Jönköping
Tfn 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS Nummer
Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur,
grisar, hästar, får och getter som används till avel;

Utkom från trycket
Välj datum.

beslutade Beslutsdatum..
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2, 3 och 12 §§ förordningen
(2006:816) om kontroll av husdjur m.m., följande.
Allmänna bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och
genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga
avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning
(EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande
av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel)1.
2 § I dessa föreskrifter har begreppen avelsorganisation, avelsverksamhet,
avelsmaterial och härstamningsbevis samma betydelse som i förordning (EU)
2016/10122.
Ansökan om erkännande av avelsorganisation och avelsverksamhet
3 § En organisation eller sammanslutning som vill bli en erkänd avelsorganisation eller
avelsverksamhet ska ansöka om detta hos Jordbruksverket. Ansökan ska vara skriftlig
och innehålla
1. namn, adress, e-postadress, telefonnummer och organisationsnummer, samt
2. en redogörelse för att organisationen eller sammanslutningen uppfyller de krav
som anges i artikel 4.3 i förordning (EU) 2016/10123.
4 § En avelsorganisation får inte neka en djurhållare eller uppfödare att registrera ett
djur i en stambok av skälet att ägaren till djuret eller djurhållaren inte är medlem i
avelsorganisationen.
Användning av avelsmaterial inom Sverige
5 § Avelsmaterial som avses i artikel 21.5 i förordning (EU) 2016/10124 och som ska
användas för avel endast inom Sverige får samlas in, produceras, behandlas och lagras

1

EUT L 171, 29.6.2016, s.66 (Celex 32016R1012).
EUT L 171, 29.6.2016, s.66 (Celex 32016R1012).
3
EUT L 171, 29.6.2016, s.66 (Celex 32016R1012).
4
EUT L 171, 29.6.2016, s.66 (Celex 32016R1012).
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på en anläggning med tillstånd för semin- eller embryoverksamhet enligt svensk
lagstiftning.5
6 § Avelsorganisationer får tillåta att avelsmaterial åtföljs av härstamningsbevis som
har utfärdats av seminstationer, spermastationer, embryosamlingsgrupper eller
embryoproduktionsgrupper under förutsättning att
1. härstamningsbeviset har utfärdats på grundval av uppgifter från
avelsorganisationen, och
2. den verksamhet som har utfärdat härstamningsbeviset är godkänd för handel
inom EU med sådant avelsmaterial.
Kontroll
7 § Om länsstyrelsen upptäcker allvarliga brister i de erkända avelsorganisationernas
eller avelsverksamheternas verksamhet vid kontroll enligt 10 § förordningen
(2006:816) om kontroll av husdjur, m.m., ska länsstyrelsen rapportera detta till
Jordbruksverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna författning träder i kraft den 21 april 2021.
2. Genom författningen upphävs
a) Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2018:27) om nötkreatur,
grisar, får och getter som används till avel,
b) Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2018:24) om hästdjur som
används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur.

CHRISTINA NORDIN
Handläggare.
(Enhetsnamn.)
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Med svensk lagstiftning avses i denna bestämmelse:
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJFVS 2015:1) om seminverksamhet med hästdjur
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJFVS 1999:114) om seminverksamhet med får och get
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJFVS 2009:91) om seminverksamhet med hund och katt
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJFVS 1999:112) om seminverksamhet med svin
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJFVS 2004:41) om seminverksamhet med nötkreatur, samt
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 20010:12) om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får
och get
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