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Nyhetsbrev projekt ELOF – djurskydds- och foderkontroller
Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig på som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelsen tog
över kommunernas ansvar för kontroller av djurskydd och foder vid årsskiftet.
Avsändare är projektet ELOF (Enkel och likvärdig offentlig kontroll) som arbetar med flytten av
offentliga kontroller av djurskydd och foder från kommunerna till länsstyrelserna.

Kontroll av foder och livsmedel i primärproduktionen
Utbildningar 2009
Glöm inte bort utbildningsdagarna för kontroll i primärproduktionen - foder och livsmedel
som Jordbruksverket och Livsmedelsverket anordnar under sommaren och hösten.
Kurstillfällena är:
Stockholm 3-4 juni
Kristianstad 9-10 juni
Göteborg 1-2 sep
Umeå 8-9 sep
Uppsala 15-16 sep

FULLT
Sista anmälningsdag förlängd till den 27 maj
Sista anmälningsdag den 24 juli
Sista anmälningsdag den 27 juli
Sista anmälningsdag den 27 juli

Anmälan och program finns på Jordbruksverkets webbplats, www.sjv.se/kurserochseminarier.
Ny vägledning för kontroll av foder i primärproduktionen
Jordbruksverkets har uppdaterat vägledningen för kontroll av foder i primärproduktionen och
denna finns tillgänglig på Ladan och på www.sjv.se.
Kontaktperson: Johanna Dahlström, enheten för foder och djurprodukter SJV, johanna.dahlstrom@sjv.se,
tel. 036-15 51 28.

Tvärvillkor
Vägledning för mindre överträdelser
Jordbruksverket håller på att utarbeta en separat vägledning för hantering av mindre
tvärvillkorsöverträdelser 2009. På djurskyddsområdet är inga större skillnader att vänta
jämfört med motsvarande vägledning 2008. När vägledningen är klar kommer den att
publiceras via Internet.
Kontaktperson: Per Folkesson, tvärvillkorssamordnare, stödavdelningen SJV, pero.folkeson@sjv.se,
tel. 036-15 52 89
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Riskanalysen för tvärvillkoren är beslutad
En ny version av riskanalys för jordbrukarstöd beslutades av SJV den 18 maj. Denna version
innehåller också avsnittet om tvärvillkor. I stort sett är riskanalysen för tvärvillkoren den
samma som förra året men det finns några förändringar, framför allt gäller det avsnitten som
handlar om grundvatten, djurskydd och skötselkrav. Vill ni läsa riskanalysen finns den
publicerad på handläggarstödet under verksamheter/fältkontroll/regelverk och det har nr
11/2009.
Jämfört med förra versionen av 2009 års riskanalys finns det också några kompletteringar (är
markerade med streck i kanten). Dessa kompletteringar handlar om hur ni ska hantera
urvalskoderna.
I och med att riskanalysen är beslutad kommer vi att beställa de listor som Jordbruksverket,
enligt riskanalysen ska tillhandahålla. Vi kommer att skicka ut dem så snart vi har tillgång till
dem.
Vill ni läsa om den analys som är genomförd på förra årets riskanalys och som ligger till
grund för årets version kan ni hitta den på Ladan. Den är publicerad tillsammans med
kontrollmeddelande nr 2009-25 och ni hittar den under meddelande/kontrollmeddelande.
Kontaktperson: Christina Larsson, kontrollenheten SJV, christina.larsson@sjv.se, tel. 036-15 52 71.

ELOF-IT
Status
Djurskyddskontrollregistret (DSK-register) och tillämpningen för kontrolluppdrag (DSKkontroll) är nu driftsatta. Utbildningar har hållits för superanvändare i Jönköping, Göteborg,
Uppsala och Härnösand. Återstående leveranser innan avslutningen av projekt Elof är åtkomst
till transportörsregistret (1 juni), ett formulär för att rätta upp felaktiga poster som lästs in från
kommunerna (1 juni), samt den excelrapport som listar alla kontrollobjekt i ett län (1 juli).
Möjligheten att se gamla ärenden (däribland djurförbud) på djurhållare och kontrollplatser
kommer att driftsättas till hösten, i samband med driftsättning av Elof Platina.
Hundägare och åtkomst till hundregistret
Vissa djurskyddshandläggare har haft problem att komma åt Jordbruksverkets hundregister
(CSR). Problemen verkar bero på att dessa handläggare också är registrerade som hundägare i
själva registret. Jordbruksverkets IT-avdelning arbetar på att komma tillrätta med problemet.
Innan det är rättat går det dock att komma runt genom att kontakta Jordbruksverkets
Servicedesk, tel. 036-15 51 51, och be dem lägga upp behörigheten på nytt.
Rätta uppgifter till djurskyddskontrollregistret före den 31 december 2009
Excellistorna med djurhållare från kommunerna är nu inlästa i djurskyddskontrollregistret.
Sammanlagt rör det sig om ca 100 000 poster. Knappt 40 000 av dessa kunde läsas in direkt
till djurskyddskontrollregistret. Övriga poster har lästs in i ett felregister. I slutet av maj
driftsätts ett formulär där handläggare kan rätta upp de felaktiga posterna och få in även dessa
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i djurskyddskontrollregistret. Hur detta ska göras ingick i utbildningarna som hölls för
superusers v. 20-21.
Alla poster har inte hamnat i felregistret p.g.a. att de innehåller felaktig data eller saknar data.
Det kan också vara djurhållare som inte finns i jordbruksverkets företagsregister eller person/organisationsnummer som förekommer i fler än en post. Djurhållare som inte finns i
företagsregistret ska läggas upp av jordbruksverkets registerenhet. Med hjälp av en knapp i
formuläret kan handläggare skicka en beställning på detta till registerenheten. När
djurhållaren sedan lagts upp i företagsregistret (oftast nästa arbetsdag), kan posten föras över
till djurskyddskontrollregistret.
I de fall då vi fått in fler än en lista från en kommun har eventuella dubbletter hamnat i
felregistret. Dessa går inte att föra över till djurskyddskontrollregistret, utan ska helt enkelt
lämnas kvar i felregistret. Felregistret kommer att raderas 31 december 2009 och därmed
kommer också möjligheten att rätta upp felaktiga poster att försvinna.
Djurförbud
I djurskyddskontrollregistret kommer det att vara möjligt att för varje djurhållare se en
historik över gamla djurskyddsärenden. Ärendeinformation kommer att föras över automatiskt
från Platina till DSK varje natt. För att kunna få in information om existerande
djurförbudsärenden, som ju inte ligger i Platina, kommer Jordbruksverket att ta fram en
excelmall med en struktur som motsvarar den ärendeinformation som ska visas i DSK.
Excelmallen kommer, tillsammans med instruktioner om hur den ska fyllas i, att skickas till
respektive läns djurskyddsenhetschef senast den senast den 5 juni 2009.
Respektive länsstyrelse ansvarar för att ta fram sina tidigare djurförbudsärenden och
kontrollera vilka djurförbud som uppfyller följande kriterier:
1. Djurförbudet är fortfarande giltigt
2. Personen som har djurförbud är fortfarande i livet
Länsstyrelsen ansvarar sedan för att säkerställa att alla personer som innehar djurförbud finns
eller läggs upp i DSK-registret samt att fylla i ärendeuppgifter i excelmallen. Ifyllda
excellmallar ska sedan returneras till Anna-Karin Daremo på Länsstyrelsen senast den 21
augusti 2009.
Kontaktpersoner: Svein Lister, IT-projektledare, svein.lister@sjv.se, 036-15 63 45 och Anna-Karin Daremo,
projektledare ELOF-platina, Länsstyrelsernas IT-enhet, anna-karin.daremo@lansstyrelsen.se, tel. 08- 785 42 70

ELOF-Platina
Ärendespecifika delar i Platina
Leverantören är nu i full gång med att konstruera verksamhetsstödet för djurskyddskontroll
samt handläggning av tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen och offentlig förevisning.
Driftsättning är beräknad till oktober 2009.
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Förprövningsspecifika delar i Platina har nu kravställts, d.v.s. de verksamhetskunniga har
beskrivit hur de vill att Platina ska utformas för förprövningsärenden. Nu är det dags att titta
på IT-lösningar för denna del.
Kontaktperson: Anna-Karin Daremo, projektledare ELOF-platina, Länsstyrelsernas IT-enhet,
anna-karin.daremo@lansstyrelsen.se, tel. 08- 785 42 70

Nya projektmedlemmar
Projektet kring djurskydd har under en längre tid varit underbemannat. Vi tackar Östergötland
och Värmland som tillfört nya resurser till projektet och välkomnar Pierre Nordmark och Eva
Jansson.
Dokumentmallar i Platina
Mallarna för djurskyddsärenden har inte kunnat produktionssättas enligt den ursprungliga
tidplanen. Ett antal mallar testas nu av projektgruppen och kommer därefter att läggas in i
produktionsmiljön innan midsommar. I samband med att respektive mall produktionssätts
kommer den att tas bort från Jordbruksverkets webbsida ”Ladan”.
Resterande mallar kommer efterhand att läggas upp för test och produktionssättning.
Arbetet med mallar för förprövningsärenden har påbörjats och mallarna kommer efterhand
testas och produktionssättas under hösten.
Kontaktperson: Erika Johansson, Länsstyrelsen Västerbottens län, erika.johansson@lansstyrelsen.se,
tel. 090-10 72 97.

Ärendestruktur
Vissa förändringar av ärendetyper, handlingstyper, rubriker/fraser kommer att färdigställas
vecka 25. De förändringar som sker kommer att generera liknande förändringar för övriga
ärenden inom Väskodsgrupp 28.
Översyn av L44, föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll
Översyn pågår när det gäller paragraferna om avgift för extra offentlig kontroll. Det nya
förslaget kommer ut på remiss under nästa vecka, vecka 23.
Ny EG-förordning om tekniska regler
En ny EG-förordning om tillämpningen av tekniska regler, förordning (EG) nr 764/2008,
trädde ikraft den 13 maj 2009. Den reglerar bl.a. att en myndighet som avser att fatta beslut
som begränsar möjligheten att sälja en produkt som sålts lagligt i ett annat medlemsland är
skyldig att följa viss administrativa rutiner och noga motivera sina beslut. Ärenden inom bl.a.
djurskyddsområdet kan omfattas av bestämmelserna. Förordningen och den ytterligare
information/vägledning som i nuläget finns att tillgå har lagts ut på Ladan under ”Växt / Djur/
Veterinär | ELOF | EG-förordning med tekniska regler”.
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Fortsatt arbete med utveckling av djurskydds- och foderkontroller
Den 30 juni kommer projekt ELOF att avslutas. Både Jordbruksverket och länsstyrelserna
kommer att arbeta vidare för att få mer effektiva, likvärdiga och rättssäkra djurskydds- och
foderkontroller. Jordbruksverket kommer att arbeta vidare med de IT-stöd, checklistor,
vägledningar m.m. som tagits fram inom projekt ELOF. På länsstyrelsen kommer
vidareutvecklingen av Platina att fortgå och driftsättning av de djurskyddsspecifika delarna
sker i oktober.
Innan projekt ELOF är avslutat ska en förvaltningsorganisation vara klar som visar vem på
Jordbruksverket som t.ex. ansvarar för korrigeringar och vidareutveckling av checklistor och
vägledningar och vem på länsstyrelsen som ansvarar för dokumentmallar.
Organisation för kontrollvägledning
Arbetet med att sätta en organisation för kontrollvägledning för djurskyddskontroll och foder i
primärproduktionen pågår. Den kommer att bestå av flera delar såsom nyhetsbrev, ”frågor och
svar” och telefonsupport. Vi återkommer om detaljer innan projekt Elof avslutas.
Samverkansgrupp
En stomme till samverkansgrupp mellan länsstyrelserna och Jordbruksverket finns nu. För
länsstyrelserna är Robert ter Horst, Länsstyrelsen i Västra Götaland, utsedd att vara drivande.
Exakt vad gruppen ska jobba med och vilka som ska ingå i den kommer diskuteras på möte i
mitten på juni.
Dina synpunkter tas om hand
Tack för de synpunkter och önskemål vi fick med oss från grupparbetena under
utbildningarna! Vi ser att samstämmigheten är stor mellan länen och vi tar t.ex. med oss
önskemålen om användarvänliga IT-system och checklistor, behovet av utbildningar och
arbetet med att få länsstyrelserna att göra lika bedömningar i landet. För att komma vidare i
arbetet tar vi tacksamt emot förslag från er på proelof@sjv.se.
Nya projekt - djurskydd
Jordbruksverket kommer att starta ett nytt projekt i höst, Stork, som kommer att utveckla ITstöd för att utveckla funktioner för riskklassificering och för statistikfunktioner.
Länsstyrelserna kommer att vara berörda via en referensgrupp. Bemanning av den kommer att
diskuteras med samverkansgruppen.
Kontaktpersoner
Malin Engdahl, kontrollchef, avdelningen för djurskydd och hälsa SJV, malin.engdahl@sjv.se, tel. 036-15 52 27.
Björn Dahlén, djurskyddschef, avdelningen för djurskydd och hälsa SJV, bjorn.dahlen@sjv.se, tel. 036-15 50 65.

Tack alla som medverkat i projekt ELOF!
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