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beslutade den 22 december 2008
Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 1 a, 32 a, 65, 68 och 72 §§ i
djurskyddsförordningen (1988:539) följande.
Inledande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om offentlig djurskyddskontroll finns i
a. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april
2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av
foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd.1
b. kapitel III samt artikel 23, 26 och 27 i Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av
den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed
sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och
93/119/EEG och förordning (EG) nr 1255/97.2
c. artikel 5 och bilaga I i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för
genomförande av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung
avsedda att användas som livsmedel3 samt 32 a och 61 § i
djurskyddsförordningen (1988:539).
d. 24-28 §§ djurskyddslagen (1988:534) och 32 a, 59-66 §§ i
djurskyddsförordningen (1988:539).
e. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DSF 2007:3) om
cirkusdjur.
2 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur offentlig kontroll av
efterlevnaden av djurskyddslagstiftningen ska bedrivas.
3 § 6, 8, 11, och 16-22 §§ gäller inte för Livsmedelsverket som kontrollmyndighet
enlig 61 § i djurskyddsförordningen (1988:539).
4 § I denna författning förstås med
Djurskyddskontrollregistret: det gemensamma registret som länsstyrelserna och
Jordbruksverket har tillgång till.
1

Den rättade versionen publicerad i EUT L 191, 28.5.2004, s 1, Celex 32004R0882R(01)
EUT L 3, 5.1.2005, s 1, Celex 32005R0001.
3
Den rättade versionen publicerad i EUT L 226, 25.6.2004, s 83, Celex 32004R0854R(01)
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Djurskyddslagstiftning: djurskyddslagen (19988:534), djurskyddsförordningen
(1988:539), de myndighetsföreskrifter som har utfärdats med stöd av förordningen
och de EG-bestämmelser som kompletterats av lagen.
Extra offentlig kontroll: kontroll som utförs efter att bristande efterlevnad påvisats
vid den normala offentliga kontrollen. Det kan också vara den kontroll som utförs
med anledning av befogade klagomål, anmälningar eller annan information som kan
tyda på bristande efterlevnad av djurskyddslagstiftningen.
Förordning (EG) nr 882/2004: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om
djurhälsa och djurskydd.
Kontrollmyndighet: den myndighet som har bemyndigats att utöva offentlig kontroll.
Kontrollobjekt: fysisk eller juridisk person som omfattas av djurskyddslagstiftningen.
Riskvärdering: värdering och sammanvägning av kriterier som har betydelse för
med vilken prioritet olika kontrollobjekt som ska kontrolleras.
Övriga relevanta definitioner finns i förordning (EG) nr 882/2004.
Register över kontrollobjekt
5 § En kontrollmyndighet ska ha ett register med uppgifter om de kontrollobjekt
som finns inom myndighetens verksamhetsområde. Detta gäller för de typer av
objekt som framgår av bilaga 1 och som ska kontrolleras utifrån en prioritering enligt
13 §.
Plan för djurskyddskontroll
6 § En kontrollmyndighet ska varje år fastställa en plan för det kommande
verksamhetsårets djurskyddskontroll.
I planen ska följande redovisas:
1. En uppföljning och utvärdering av föregående verksamhetsårs
djurskyddskontroll, särskilt jämförelse mellan plan och utfall.
2. Vad som krävs, främst i form av personal och ekonomiska resurser, för att
myndigheten ska kunna utföra djurskyddskontrollen och en bedömning av om
kraven är uppfyllda för kommande år.
3. De eventuella brister som framkommit under 1 och 2 och hur de ska åtgärdas.
4. Den planerade djurskyddskontroll myndigheten avser att utföra under året.
5. För vilka kontrollobjekt länsstyrelsen har en överenskommelse med annan
länsstyrelse enligt 59 § i djurskyddsförordningen.
När planen har fastställts ska den skickas till Jordbruksverket för kännedom.
Rapportering av djurskyddskontroll
7 § En kontrollmyndighet ska årligen lämna de uppgifter om sin djurskyddskontroll
som Jordbruksverket begär. Länsstyrelserna ska registrera kontrollresultat från de
kontroller som länsstyrelsen genomfört under året i djurskyddskontrollregistret. Detta
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ska göras senast 1 april året efter att kontrollen genomförts. Livsmedelsverket ska
rapportera på det sätt som Jordbruksverket beslutar.
Revision av länsstyrelser
8 § När Jordbruksverket beslutar om revision av en länsstyrelse ska länsstyrelsen
inför och under revisionen ge Jordbruksverket den information och de dokument som
Jordbruksverket begär och som behövs för revisionen.
Revision av Livsmedelsverket
9 § När Jordbruksverket beslutar om revision av Livsmedelsverket ska
Livsmedelsverket inför och under revisionen ge Jordbruksverket den information och
de dokument som Jordbruksverket begär och som behövs för revisionen.
Krav på kompetens
10 § Utöver kraven 24 § andra stycket djurskyddslagen och i artikel 6 i förordning
(EG) nr 882/2004 ska den personal som utför offentlig kontroll ha behövlig
kompetens inom följande områden:
1. Djurskyddslagstiftningen
2. Bedömning av bristande efterlevnad av djurskyddslagstiftningen.
Rapport efter djurskyddskontroll
11 § Utöver vad som anges i artikel 9.2 i förordning (EG) nr 882/2004 ska en
kontrollrapport innehålla följande uppgifter:
1. Tid och plats för kontrollen.
2. Om och i så fall när kontrollen aviserats i förväg.
3. Vilka som var närvarande vid kontrollen.
4. Hur kontrollen utfördes och vad som framkom.
5. Kontrollmyndighetens bedömning och vilka åtgärder som kontrollmyndigheten avser att vidta med anledning av det som framkom vid
kontrollen.
12 § Kontrollobjektet ska få del av kontrollrapporten så snart som möjligt efter
kontrollen. Den som har utfört offentlig kontroll ska underrätta kontrollobjektet om
sin preliminära bedömning snarast efter att kontrollen avslutats.
Prioritering av kontrollobjekt
13 § Kontrollmyndigheten ska göra en prioritering av kontrollobjekten inom sitt
verksamhetsområde utifrån de riktlinjer för riskvärdering som beslutats av
Jordbruksverket. Utfallet av riskvärderingen, i form av en riskklass, och
urvalsorsaken för varje kontrollobjekt ska dokumenteras. Kontroll av objekten ska
sedan genomföras med denna riskklass som grund.
Kontroller utöver urval på grund av riskklass
14 § Utöver kontroller enligt 13 § ska objekt kontrolleras då det finns anledning att
anta att djurskyddslagstiftningen eller beslut fattade med stöd av lagstiftningen inte
3
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efterlevs. Kontroll ska också ske inför beslut enligt 16 § djurskyddslagen och 37 §
djurskyddsförordningen.
Kontroll av slakteri
15 § Livsmedelsverket ska, genom de officiella veterinärerna och de officiella
assistenterna på slakterier, särskilt kontrollera efterlevanden av
1. förordning (EG) nr 1/20054
2. 8, 13 och 14 §§ djurskyddslagen (1988:534) samt 15, 22 och 30 §§
djurskyddsförordningen
3. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om
transport av levande djur samt
4. Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2007:77) om slakt och annan avlivning
av djur.
Avgift för extra offentlig kontroll
16 § Kontrollobjektet ska vid extra offentlig kontroll betala en avgift enligt 17-22§§.
17 § Timkostnad debiteras med 520 kr/timme. Timavgift ska debiteras med minst 30
minuter, där efter debiteras varje påbörjad 30-minutersperiod. Debitering ska ske för
all den tid som åtgår för genomförande av kontrollen samt för förberedande och
uppföljande administrativt arbete.
18 § Bilavgift debiteras med 3,50 kr per kilometer
19 § Analyskostnader, kostnader för veterinär eller annan sakkunnig och övriga
kostnader som den extra offentliga kontrollen medför ska debiteras.
20 § Vid debitering ska bilavgift fördelas mellan olika kontroller. Inget
kontrollobjekt ska debiteras längre sträcka än vad som skulle ha utgått vid resa tur
och retur länsstyrelsen eller annat plats där kontrollanten vistas.
21 § Påminnelseavgift ska debiteras för skriftlig betalningspåminnelse. Avgiftens
storlek anges i förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.
22 § Dröjsmålsränta ska debiteras enligt räntelagen (1975:635) vid försenad
betalning.
Övriga bestämmelser
23 § En kontrollmyndighet som uppmärksammar djurskyddsbrister som kan beror
på en viss form av djurhållning, metod, system, utrustning eller liknande ska anmäla
det till Jordbruksverket.
4

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under
transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och
93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97
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24 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter
------------------------Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Denna författning träder i kraft 1 januari 2009 då Djurskyddsmyndighetens
föreskrifter och allmänna råd (DSFS 2007:2) om offentlig djurskyddskontroll ska
upphöra att gälla.
En kontrollmyndighet ska uppfylla kraven på registerhållning i 5 § senast 1 januari
2010.
En kontrollmyndighet ska fastställa en plan för djurskyddskontroll enligt 6 § senast
1 januari 2010.

LEIF DENNEBERG

Malin Engdahl
(Avdelningen för djurskydd och hälsa)
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Bilaga 1
Förteckning över de typer av kontrollobjekt som kontrollmyndigheten ska ha register
över enligt 5 §.
-

6

Djurgrossister
Gränskontrollstationer och andra utrymmen på flygplatser, hamnar mm
Stallar som används för livdjursförmedling
Slakterier
Offentlig förevisning av djur
Djurkarantäner, ej egna djur
Renskötsel
Vaktbolag med djur
Vinterkvarter för cirkusar
Zoobutiker
Personer med djurförbud
Verksamheter med § 16-tillstånd
Hägnat vilt och viltrehabiliterare
Fiskodlingar
Objekt som omfattas av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna
råd (DFS 2007:5) om djurhållning inom lantbruket mm
Hästhållning
Seminstationer
Objekt med djur i undervisning
Anläggningar för användning, uppfödning, förvaring eller tillhandahållande
av försöksdjur
Pågående djurförsök
Kontrollobjekt med sällskapsdjur med behov av återkommande kontroll
Djurtransportörer

