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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1997:130) om systemet för
registrering av nötkreatur1 ;
beslutade den 22 mars 2001
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § förordningen
(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, i fråga om
verkets föreskrifter (SJVFS 1997:130) om systemet för registrering av
nötkreatur
dels att i 4 och 5 §§ orden ”Svensk Mjölk SHS AB” skall bytas ut
mot ”Svensk Mjölk AB”,
dels att 1, 2, 5 - 10 §§, rubriken närmast före 10 § samt bilaga 1 skall
ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med
den dag då denna författning träder i kraft.
Inledande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om systemet för registrering av
nötkreatur finns i
1. europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av
den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och
registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter
och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97, 2
2. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,
samt
3. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. (SJVFS 2001:31).
2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med
djurhållare: detsamma som anges i artikel 2 i förordning (EG) nr
1760/2000,
djur: nötkreatur, inklusive buffel, och
identitetsnummer: antingen sammanhängande tecken bestående av
bokstäverna SE, födelsebesättningens produktionsplatsnummer samt
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individnummer, som skall bestå av ett löpnummer inom
födelsebesättningen och som inte får vara högre än 9999, och en
kontrollsiffra, eller märkning i enlighet med det system som tillämpas av
avelsorganisation som godkänts av Statens jordbruksverk. (SJVFS
2001:31).
3 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter gäller samtliga djur som har
tilldelats en unik identitet enligt bestämmelserna i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur.
(SJVFS 1999:60).
Rapportering av förändring av djurinnehav
4 § 3 En djurhållare eller dennes ombud skall rapportera varje förändring
av sitt innehav av djur till Jordbruksverket eller Svensk Mjölk AB. Med
förändring av djurinnehav avses även förflyttning av djur mellan en
djurhållares olika produktionsplatser. De djurhållare, som inte bedriver
förmedlings-, slakteri- eller liknande verksamhet, behöver dock inte
rapportera förflyttning av djur mellan egna produktionsplatser om dessa
ligger inom samma eller angränsande kommuner.
Rapporteringen skall utföras senast sju dagar efter det att förändringen
av djurinnehavet inträffade. En kalvs födelse skall rapporteras senast sju
dagar efter det att kalven märktes i enlighet med Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur.
Rapportering som sker enligt 5 § 1 - 3 och som skickas med post, skall ha
kommit in till Jordbruksverket eller Svensk Mjölk AB senast tre dagar
efter det att rapporteringen utfördes.
Slakteri skall rapportera att djur är slaktade i samband med den
ordinarie rapporteringen av slakt enligt Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 1995:56) om slakteriers rapportering avseende slaktade djur.
Ombud skall på begäran av Jordbruksverket kunna uppvisa fullmakt
av djurhållaren. (SJVFS 2001:31).
5 § 4 Rapportering enligt 4 § första stycket skall ske antingen genom att
använda
1. Jordbruksverkets blankett E16.1,
2. Svensk Mjölk AB:s blanketter som godkänts av Jordbruksverket för
detta ändamål,
3. husdjursföreningarnas ordinarie inrapporteringsvägar för officiella
kontrollprogram till Svensk Mjölk AB,
4. talsvarsdator med telefonnummer 020/545054, eller
5. Jordbruksverkets internettjänst.
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Jordbruksverket kan besluta att rapportering enligt 4 § första stycket
får ske på annat sätt än vad som framgår av första stycket 1-5. (SJVFS
2001:31).
6 § Vid rapporteringen skall följande anges:
1. Djurhållarens produktionsplatsnummer,
2. djurets identitetsnummer,
3. datum för förändringen,
4. djurets kön, och
5. vad förändringen av djurinnehavet på produktionsplatsen beror på.
I de fall förändringen av djurinnehavet beror på födelse skall dessutom
följande anges:
1. Moderdjurets identitetsnummer, och
2. kalvens ras; härvid skall de koder som framgår av bilaga 1
användas.
I de fall förändringen av djurinnehavet beror på att djur inkommit till
eller utgått från produktionsplatsen skall det, utöver vad som framgår i
första
stycket,
även
anges
till
respektive
från
vilket
produktionsplatsnummer djuret har kommit. Vidare skall det vid import
eller export av djur anges det aktuella import - respektive exportlandet i
enlighet med bilaga 2. (SJVFS 2001:31).
Undertecknande
7 § Förändringar som rapporteras skriftligen enligt 5 § 1, 2 eller 3 skall
vara undertecknade av djurhållaren eller dennes ombud. Vid elektronisk
rapportering enligt 5 § 3 och 5 krävs inget undertecknande av djurhållaren.
Förändringar som rapporteras enligt 5 § 4 skall verifieras av
djurhållaren genom en behörighetskod (PIN-kod) som godkänts av
Jordbruksverket. (SJVFS 2001:31).
Avgifter
8 § En djurhållare som rapporterar enligt
1. 5 § första stycket 1-3 skall betala en avgift till Jordbruksverket om
14 kronor per rapporterad förändring. Om en rapportering enligt 5 § 3
sker elektroniskt skall dock djurhållaren betala en avgift till
Jordbruksverket om 10 kronor per rapporterad förändring,
2. 5 § första stycket 4 och 5 skall betala en avgift till Jordbruksverket
om 10 kronor per rapporterad förändring. En djurhållare som rapporterar
enligt 5 § 4 skall dock från och med den 1 juli 2001 betala en avgift till
Jordbruksverket om 14 kronor per rapporterad förändring, samt
3. 5 § andra stycket skall betala en avgift till Jordbruksverket om 14
kronor per rapporterad förändring.
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Ett slakteri som rapporterar enligt 4 § tredje stycket skall betala en
avgift till Jordbruksverket om 5 kronor per rapporterat djur.
Djurhållaren och slakteriet faktureras avgifterna i efterskott. (SJVFS
2001:31).
9 § Bestämmelserna i 8 § första stycket gäller inte för en djurhållare som
rapporterar förflyttning av djur mellan egna produktionsplatser. (SJVFS
2001:31).
Nötkreaturspass
10 § 5 Vid utförsel av djur skall en djurhållare hos Jordbruksverket ansöka
om ett nötkreaturspass för varje djur som skall föras ut. I ansökan skall
djurens fullständiga identitetsnummer anges. Ansökan skall ges in till
Jordbruksverket senast två veckor innan utförsel skall ske.
Djurhållaren skall betala en avgift till Jordbruksverket om 70 kronor
för varje utfärdat pass. (SJVFS 2001:31).
Övrigt
11 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag
från bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 1999:60).
------------------------Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna författning 6 träder i kraft den 1 januari 1998.
2. Djurhållare skall senast den 15 februari 1998 rapportera sitt innehav
av djur, som avses i 3 §, per den 31 december 1997. Djurhållare skall
dock ha rapporterat sitt djurinnehav före rapportering enligt 4 §.
3. Djurhållare kan frivilligt rapportera sitt innehav av andra djur än de
som avses i 3 §, under förutsättning att djuren är märkta med en unik
identitet i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
1994:190) om märkning och registrering av djur. Sådan rapportering
måste ske före rapportering enligt 4 § av sådana djur.
4. Rapportering enligt punkterna 2 och 3 skall ske på Jordbruksverkets
blankett E16.2, Svensk Mjölk SHS AB:s blankett SHS-959 eller genom
att en förteckning, upprättad med ledning av de uppgifter som finns hos
Svensk Mjölk SHS AB, justeras av djurhållaren eller dennes ombud. I
rapporteringen skall det anges djurhållarens produktionsplatsnummer,
samt beträffande djuren:
a. deras identitetsnummer,
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b. moderdjurens identitetsnummer om de är kända och om det är
unika identitetsnummer i enlighet med 3 §, i annat fall utelämnas denna
uppgift,
c. deras födelsedatum i de fall detta är känt, i annat fall
åtminstone födelseår,
d. deras kön,
e. deras ras, samt
f. huruvida de är födda utanför Sverige, om de är importerade
eller har vistats utanför Sverige.
5. Deklarationen skall vara undertecknad av djurhållaren eller dennes
ombud och ges in till Jordbruksverket eller Svensk Mjölk SHS AB.
(SJVFS 1999:22).
------------------------Denna författning7 träder i kraft den 2 mars 1998.
------------------------1. Denna författning 8 träder i kraft den 26 mars 1999.
2. Djurhållare skall omedelbart sedan djuren tilldelats en unik
identitet, dock senast den 30 juni 1999, rapportera de djur enligt 3 § för
vilka rapporteringsskyldighet inte tidigare förelegat.
------------------------Denna författning9 träder i kraft den 23 juni 1999.
------------------------Denna författning10 träder i kraft den 1 januari 2000.
------------------------Denna författning11 träder i kraft den 1 april 2001.
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Bilaga 112
Raslista
Kod
01
02
03
04
05
06
08
09
11
12
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
31
40
41
42
43
44
50
51
52
99

Ras
SRB (Svensk röd och vit boskap)
SLB (Svensk låglands boskap)
SKB (Svensk kullig boskap)
SJB (Svensk Jersey boskap)
SAB (Svensk Ayrshire boskap)
RB (Röd dansk boskap)
Hereford
Charolais
Aberdeen Angus
Limousin
Simmental
Highland Cattle
Galloway
Blonde d’Aquitaine
Dexter
Tiroler Grauvieh
Piemontese
Belgisk blå och vit boskap
Gelbvieh
Chianina
Brown Swiss
Rödkulla
Fjällko
Väneko
Bohuskulla
Ringamålako
Telemarkfe
Vestlandsk fjordfe
Dølafe
Korsning/ obestämbar ras

(SJVFS 2001:31).
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Bilaga 2
SE-nummer
SE-nummer
SE 000001
SE 000002
SE 000003
SE 000004
SE 000006
SE 000007
SE 000008
SE 000009
SE 000011
SE 000013
SE 000014
SE 000015
SE 000016
SE 000017
SE 000018
SE 000019
SE 000020
SE 000040
SE 000041
SE 000060
SE 000061

Land
Island
Norge
Finland
Danmark
Nederländerna
Belgien
Luxemburg
Tyskland
Frankrike
Spanien
Portugal
Italien
Schweiz
Österrike
Grekland
Irland
Storbritannien
USA
Kanada
Australien
Nya Zeeland

(SJVFS 1999:60).
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