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Konsekvensutredning  

Förslag till nya föreskrifter: 

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd 
(SJVFS 2021:XX) om specialistkompetens för veterinärer 

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. 

Inledning 

Denna konsekvensutredning utgör ett tillägg till tidigare konsekvensutredning som skickades 

ut på remiss den 31 januari 2019. 

I denna konsekvensutredning beskrivs i stort sett endast det som har ändrats jämfört med det 

tidigare förslaget. I övrigt hänvisas till den ursprungliga konsekvensutredningen som bifogas. 

Vi har i denna konsekvensutredning inte kommenterat de övriga synpunkter vi fick i den 

första remissen – de kommer vi att redogöra för när vi skickar ut en remissammanställning 

efter att föreskrifterna har beslutats. 

A   Allmänt 

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå  

Flera remissinstanser har i sina svar på föregående remiss framfört önskemål om att lägga till  

ett specialistområde i Sjukdomar hos små idisslare i föreskriftsförslaget. Med små idisslare 

avses djurslagen får och get. 

Remissinstanserna som önskar detta tillägg är Sveriges Veterinärförbund, Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU), Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, samt länsstyrelserna i länen 

Gävleborg, Halland, Jämtland, Norrbotten, Skåne, Uppsala, Västernorrland samt Västra 

Götaland.  

Jordbruksverket har efterfrågat ytterligare underlag från dessa remissinstanser. De som skickat 

in svar är i allt väsentligt samstämmiga. 

På frågan om varför remissinstanserna ser ett behov av en specialistutbildning i små idisslare 

uttrycker Sveriges Veterinärförbund att det finns ett ökat intresse för djurslagen bland djurägare 

i Sverige och i övriga världen, att djurägare efterfrågar veterinärer med särskild kunskap om 

små idisslare och att en specialistutbildning skulle öka statusen och intresset för får- och 
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getmedicin i Sverige. Förbundet framför även att geten är särskilt viktig i glesbygd och för 

företagande på landsbygden. 

Samma argument framförs även av SLU som tillägger att den dag 1-kompetens som 

grundutbildningen i veterinärmedicin ger samt den erfarenhet som allmänpraktiserande 

veterinärer får inte är tillräcklig och att det därför behövs specialistutbildade veterinärer som 

stöd. 

Växa Sverige framför att fårproduktionen är en viktig näringsgren, att utbildningen på SLU inte 

är så fokuserad på mindre idisslare. Detta medför att lantbrukare inte får lika professionell hjälp 

som för andra animalieproducerande djur. En specialistutbildning skulle säkerställa att det finns 

kompetens inom Sverige. 

Även Gård & Djurhälsan framför att får och getter är vanligt förekommande och 

allmänpraktiserande veterinärer normalt inte har så stor kunskap om djuren vilket leder till att 

djurägaren inte kan få den hjälp och rådgivning de önskar. Det är viktigt att specialister finns, 

både för arbetet ute på gårdarna och för att kunna ge råd och rekommendationer till de 

allmänpraktiserande veterinärerna. Liksom Sveriges Veterinärförbund och SLU anser Gård & 

Djurhälsan att en specialistutbildning skulle öka statusen för får- och getmedicin hos svenska 

veterinärer. 

Länsstyrelserna har liknande uppfattning. Får- och getproduktionen är områden som växer och 

har potential att växa ytterligare. Den veterinära kompetensen på området bedöms som ganska 

låg hos allmänpraktiserande veterinärer. Området är redan nu så stort att det behövs 

specialiserade veterinärer. Möjligheten till specialisering kan bidra till att fler veterinärer 

stannar kvar inom området då det finns en karriärväg. 

Vi frågade även remissinstanserna hur många veterinärer i Sverige som de bedömer är 

intresserade av att genomföra en specialistutbildning inom små idisslare. Den vanligaste 

uppskattningen är att det rör sig om ca 10-20 befintliga veterinärer och sedan 3-4 veterinärer 

årligen. 

Vi kan konstatera att flera tunga aktörer inom djurens hälso- och sjukvård samstämmigt 

framfört önskemål om att det ska vara möjligt för veterinärer att kunna tillkännage specialisttitel 

inom  Sjukdomar hos små idisslare.  

Av allt att döma är det en liten del av Sveriges veterinärer som kommer att vara intresserade av 

att genomföra utbildningen. Jordbruksverket har i uppdrag att möjliggöra för människor att 

kunna bo och verka på landsbygden. Argumenten från remissinstanserna om att djurslagen ökar 

i popularitet, att de är viktiga för företagande på landsbygden och att djurägarna efterfrågar 

specialistkompetens gör att Jordbruksverket sammantaget anser att det är motiverat att införa 

specialistområdet. 

Att Veterinärförbundet och därmed Veterinärmedicinska Rådet (VMR) själva framfört 

önskemålet om en specialistinriktning för små idisslare är viktigt ur det perspektivet att det 

innebär ett merarbete för VMR. Dels i form av att administrera ytterligare en utbildning och 

examination, dels att ta fram loggböcker samt hålla dessa uppdaterade. Av denna anledning har 

utbildningsplanen och benämningen av det föreslagna specialistområdet tagits fram i samarbete 

med VMR på samma sätt som övriga specialistinriktningar i det ursprungliga förslaget. 
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2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka 
effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd  

Om det inom djurens hälso- och sjukvård ska vara möjligt för veterinärer att genomgå 

specialistutbildning och därefter få tillkännage specialisttiteln Sjukdomar hos små idisslare 

finns inget annat alternativ än att införa bestämmelser om detta i föreskriftsförslaget.   

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

Se den ursprungliga konsekvensutredningen. 

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

Se den ursprungliga konsekvensutredningen. 

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

Se den ursprungliga konsekvensutredningen. 

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

Se den ursprungliga konsekvensutredningen. 

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

Se den ursprungliga konsekvensutredningen.  

B   Kommuner och regioner 

8. Beskrivning av effekter för kommuner eller regioner 

Se den ursprungliga konsekvensutredningen. 

 

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.  

Se den ursprungliga konsekvensutredningen. 

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

Se den ursprungliga konsekvensutredningen. 

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

Se den ursprungliga konsekvensutredningen. 
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11. 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 

Se den ursprungliga konsekvensutredningen. 

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

Se den ursprungliga konsekvensutredningen. 

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

Se den ursprungliga konsekvensutredningen. 

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

Se den ursprungliga konsekvensutredningen. 

 

D   Effekter för landsbygden 

Beskrivning av hur förslaget påverkar landsbygden 

Djurslagen får och get är till stor del knutna till landsbygden.  

Under förutsättning att veterinärer genomför specialistutbildningen ger förslaget större 

möjligheter för djurhållare och företag som håller får och get att få kvalificerad hjälp från 

specialister. Både vad gäller akuta sjukdomsproblem och förebyggande djurhälsovård. Det blir 

också tydligare för djurhållaren vilka veterinärer som har särskilt stora kunskaper på området. 

Förslaget möjliggör att veterinärer kan genomföra en specialistutbildning och sedan få 

tillkännage specialisttitel inom området. En sådan tydlig vidareutbildning och  karriärväg kan 

få fler veterinärer att verka inom området och därmed arbeta på landsbygden. 

För rådgivande företag och organisationer inom området djurhälsa kommer det att vara positivt 

att ha möjligheten att rekrytera veterinärer med specialistkompetens. Även för dessa aktörer 

blir det enklare att avgöra vilka veterinärer som besitter stora kunskaper inom området. 

 

E   Samråd 

Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd 

Som grund för de föreslagna ändringarna ligger remissvaren från den första remissen samt de 

extra frågor som ställdes till de remissinstanser som önskat ett specialistområde i sjukdomar 

hos små idisslare.  

Benämningen av specialistområdet samt formuleringen av föreslagna utbildningsmål är 

framtagna i samarbete med VMR. Detta är särskilt viktigt då det är VMR som kommer att 

administrera utbildningen och examinera veterinärer efter genomfört utbildning. 

Det nya föreskriftsförslaget har även skickats för obligatoriskt samråd till Livsmedelsverket. 
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Kontaktperson 

Adrian Vallin (handläggare), tel: 036-15 52 07, e-post: adrian.vallin@jordbruksverket.se  
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