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BESLUT 
 

Datum 
2021-04-21 

Diarienummer 
5.1.12-06760/2021 

 

 

Djuravdelningen 

Maria Nyström 

Samtliga länsstyrelser 

  

  

  

 

Offentlig kontroll av bestämmelser om hygien m.m. 

Jordbruksverkets beslut 

Jordbruksverket beslutar att överlåta åt länsstyrelserna att utöva offentlig kontroll och att utföra 

annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen över djurhållare och över 

verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård i fråga om efterlevnaden av Statens jordbruksverks 

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende 

hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen (saknr. K112). 

Beslutet gäller från och med den 21 april 2021 och tills vidare eller tills Jordbruksverket beslutar 

annat. 

Detta beslut ersätter beslut av den 15 januari 2014 med diarienummer 6.2.20-486/14.  

Beskrivning av ärendet 

I Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och särskilda åtgärder 

avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen finns 

bestämmelser om krav på djurhållare, verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård samt 

veterinärer. 

Enligt Jordbruksverkets beslut av den 15 januari 2014, dnr 6.2.20-486/14, ska länsstyrelsen utöva 

offentlig kontroll över veterinär verksamhet avseende bestämmelser i Statens jordbruksverks 

föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att 

förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen. Enligt 28 § i dessa föreskrifter utövar 

länsstyrelsen offentlig kontroll över djurhållare avseende bestämmelserna i föreskrifterna.  

Den 21 april 2021 träder Jordbruksverkets föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks 

föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att 

förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen (omtryck SJVFS 2021:5) i kraft. 

Bestämmelsen om att länsstyrelsen utövar offentlig kontroll över djurhållare har tagits bort i de 

ändrade föreskrifterna. För att länsstyrelserna ska kunna fortsätta utöva offentlig kontroll i samma 

utsträckning som tidigare krävs ett nytt beslut. 

Motivering 

Jordbruksverkets uppfattning är att den offentliga kontrollen ska samordnas i så stor utsträckning 

som möjligt. För att underlätta samordningen av kontrollbesök inom olika lagstiftningsområden är 

det ändamålsenligt med få kontrollmyndigheter. Länsstyrelsen utövar redan offentlig kontroll över 

djurhållare inom flera lagstiftningsområden. Länsstyrelsen utövar också tillsyn över 

djurhälsopersonalen inom respektive län.  

Jordbruksverket bedömer därför att det är lämpligt att överlämna kontrollen över djurhållare och över 

verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård till länsstyrelsen i fråga om efterlevnaden av Statens 
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jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och särskilda åtgärder avseende 

hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen. 

Av 5 § första stycket 3 förordningen (2006:815) om provtagning av djur m.m. framgår att 

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vad den som håller djur skall iaktta i fråga om krav på 

hygien i djurhållning enligt 6 § första stycket 4 lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. 

Enligt 6 § första stycket 2 och 5 förordningen om provtagning på djur, m.m. får Jordbruksverket, för 

att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar, meddela föreskrifter eller i det 

enskilda fallet besluta om isolering av djur, begränsningar eller andra villkor i övrigt när det gäller 

hanteringen av djur eller produkter av djur och andra varor eller när det gäller kontakter mellan djur 

och människor. 

Sådana föreskrifter har Jordbruksverket meddelat genom Statens jordbruksverks föreskrifter och 

allmänna råd om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra 

spridning av zoonoser och andra smittämnen 

Enligt 15 § förordningen (2006:815) om provtagning av djur m.m. får Jordbruksverket överlåta åt 

länsstyrelserna att utöva offentlig kontroll och att utföra annan offentlig verksamhet som hänger 

samman med kontrollen.  

När Jordbruksverket överlåter offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet åt länsstyrelserna 

enligt första stycket, är länsstyrelserna behöriga myndigheter att utföra offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet. 

Hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska vara skriftligt. 

När du överklagar ska du skriva 

 vilket beslut du överklagar, 

 hur du vill att beslutet ska ändras, och  

 varför du tycker att det ska ändras. 

Du ska skriva till Förvaltningsrätten, men skicka eller lämna överklagandet till: 

Jordbruksverket  

551 82 Jönköping 

Du kan också skicka överklagandet till jordbruksverket@jordbruksverket.se. 

Ditt överklagande måste ha kommit in till Jordbruksverket inom tre veckor från den dag då beslutet 

fattades. 

 

I detta ärende har avdelningschefen Annett Kjellberg beslutat. Maria Nyström har varit föredragande. 

I den slutliga handläggningen har också Gudrun Wilkens och verksjuristen Pernilla Granath 

Limstrand deltagit. 

 

Annett Kjellberg Maria Nyström 

 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

Godkänd 2021-04-21 av Annett Kjellberg
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