
Förenklingsförslag: Slopat krav 
på rapportering av får mellan egna 
anläggningar  

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Rapportering till fårförflyttningsregistret upplevs som onödig och tidskrävande. Att behöva rapportera vissa 
förflyttningar mellan egna anläggningar känns omotiverat och tillför ingen tillräcklig information vid ett 
eventuellt smittutbrott. 

Varför är det ett problem? 
Onödig administration och syftet med dessa utvalda rapporteringar kan ifrågasättas.  

Vad är orsaken till problemet? 
Rapportering av fårförlyttningar behövs, enligt Jordbruksverkets hemsida, för att kunna spåra djur om 
det blir ett sjukdomsutbrott. Registret sägs också användas vid handläggning och kontroll av stöd. 
Rapporterandet upplevs som betungande och nyttan med registret ifrågasätts. 

Hur omfattande är problemet?  
Målet med förändringen är att minska på regelbördan. Vid sjukdomsutbrott kan det nya 
djuranläggningsregistret tillsammans med djurägarnas stalljournaler användas. Förflyttningar av djur ska 
skrivas in i stalljournalen inom 48 timmar, uppgifter till förflyttningsregistret behöver inte rapporteras in 
förrän inom 7 dagar. Med dagens teknik bör det via, sms och mail, gå att hämta in senaste uppgifter från 
djurägarnas stalljournaler tillräckligt snabbt. Hos de djurägare som använder digital stalljournal bör det 
dessutom gå att hämta in mer exakta uppgifter på individnivå än vad som är möjligt i förflyttningsregistret. 
Vid handläggning och kontroll av stöd behövs endast den årliga får- och geträkningen. Det är den som ligger 
till grund för hur många kontroller som ska utföras varje år. 

Alternativa lösningar
En alternativ lösning är att slopa hela förflyttningsregistret och istället använda anläggningsregistret och 
stalljournalerna. Får- och geträkningsregistret bör vara kvar. Behöver myndigheten statistikuppgifter från 
destruktionsanläggningar och slakterier kan dessa också vara kvar alternativt rapporteras på annat sätt. 
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Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Motstridiga intressen
Jordbruksverkets djurhälsoenhet använder inte registret för närvarande enligt Ann-Christine Ring 
(Jordbruksverket). Sandra Ögren på Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet menar att registret behövs 
vid en eventuell epizooti eftersom man då inte kan förlita sig på att djurägarna skött sina stalljournaler. 
Dessutom menar hon att det går snabbare att få fram den information som finns i förflyttningsregistret 
och att det går att göra sammanställningar och få fram statistik på ett bättre sätt än om man ska få fram 
uppgifterna via stalljournalerna. 

Måluppfyllelse
Ett slopat krav på registrering av förflyttningar mellan egna anläggningsnummer som ligger utanför 
kommunen eller angränsande kommuner bör vara genomförbart utan att risken för smittspridning ökar. 
Detta förutsatt att myndigheten istället inhämtar uppgifter via anläggningsregistret och stalljournalerna. 

Regelverk
§35. Rapportering av förflyttningar av får och getter enligt artikel 113 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/429 ska ske antingen till Jordbruksverket eller till en organisation som har utsetts 
av Jordbruksverket.23 Rapportering ska ske senast 7 dagar efter mottagande eller avsändande av djuren. 
(SJVFS 2021:13) 

Aktörer som håller får och getter behöver inte rapportera förflyttningar mellan egna anläggningar som ligger 
inom samma eller angränsande kommuner. 

Kontaktperson 
Birgit Fag, Hushållningssällskapet Jönköping
E-post: HUSH.F@hushallningssallskapet.se
Telefon: 036-39 88 70
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