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Nyhetsbrev projekt ELOF – djurskydds- och foderkontroller
Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig 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.
Nästa nyhetsbrev från ELOF kommer i mars/april.

Djurskyddskontrollregistret igång 1 mars 2009
Djurskyddskontrollregistret tas i drift 1 mars. Det kommer dock att vara provisoriskt i början
tills alla uppgifter är ifyllda och rättade. Se mer nedan under ”Felaktiga data…”.

Excelfiler som kommer in vecka 6 förs in i djurskyddsregistret från 1 mars
Projekt Elof satte 1 februari som deadline för länsstyrelserna att skicka in excelfilen med
uppgifter till djurskyddsregistret. Vid ett telefonmöte med länsstyrelsernas kontaktpersoner
för excelfilen som genomfördes v 3/2009 framkom det att alla inte skulle hinna leverera filen
till 1 februari. Filer som kommer till SJV under vecka 6 kommer att läsas in inför 1 mars, då
djurskyddskontrollregistret tas i drift. Filer som inkommer efter vecka 6 kommer inte med i
registret till 1 mars. Däremot kommer SJV att ”köra ett uppsamlingsheat” vid ett senare
tillfälle för de filer som inkommer efter vecka 6.
Observera att detta även gäller alla poster med nöt, får, get och gris som skickades ut till
länsstyrelserna under slutet av oktober 2008. Dessa måste skickas tillbaka till SJV för att de
ska komma in i registret.
Kontaktperson: : Sven Lister, IT-projektledare, svein.lister@sjv.se, 036-15 63 45

Felaktig data i excelfilen hamnar i ”felregistret”
Syftet med excelfilen är att underlätta länsstyrelsernas arbete med att få in uppgifter till
djurskyddskontrollregistret. Excelfilen fylldes med data ur Jordbruksverket befintliga register
gällande nöt, får, get och gris och skickades ut till länsstyrelserna under slutet av oktober
månad 2008. Tanken är att länsstyrelserna ska komplettera/ändra uppgifter i filen och skicka
in den till Jordbruksverket igen så att det blir ett komplett djurskyddskontrollregister med så
hög kvalitet som möjligt vid produktionssättning.
När Jordbruksverket tar emot en ifylld excelfil så kan alla korrekta poster läsas in direkt i
djurskyddskontrollregistret. Alternativet till att fylla i och returnera excelfilen är att
länsstyrelsen manuellt registrerar in alla poster i djurskyddskontrollregistret.
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Jordbruksverket har fått in ett antal filer från länsstyrelserna. Tyvärr är det dålig kvalitet på
mycket av den data som kommit in. Jordbruksverket ber därför de länsstyrelser som ej skickat
in filerna ännu att vara mycket noggranna när man fyller i filen så den innehåller korrekt
ifylld data.
När filen returneras till Jordbruksverket för inläsning i djurskyddskontrollregistret görs ett
antal kontroller av riktigheten i innehållet. Felaktig och bristfällig data hamnar i ett felregister
där respektive länsstyrelse själv manuellt får rätta de felaktiga posterna i efterhand. Det är
därför av stor vikt att tid och engagemang läggs ner på att fylla i excelfilen korrekt. Det arbete
som nu läggs ner på excelfilen kommer att spara arbete längre fram.
Felregistret kommer att finnas kvar hela 2009. Eventuella poster som inte rättats av respektive
länsstyrelse och som ligger kvar i felregistret vid årsskiftet 2009/2010 kommer då att raderas
tillsammans med felregistret.
Det här innebär också att djurskyddskontrollregistret kommer att vara provisoriskt under
första tiden tills alla uppgifter rättats.
Kontaktperson: Sven Lister, IT-projektledare, svein.lister@sjv.se, 036-15 63 45

Avgift för extra offentlig kontroll – nytt förslag på remiss
Det har kommit några frågor som rör avgiften som länsstyrelserna ska ta ut vid vissa
kontroller. Ett nytt förslag till utformning av avgiften kommer på remiss i början på februari.
Tills den nya är beslutad gäller timavgiften 520 kr. Den ska tas ut för all tid som länsstyrelsen
lägger på ärendet det vill säga förberedelser, restid, kontrollbesök och efterarbete. Som den är
utformad nu finns ingen begränsning i tid för resa.
Kontaktperson: Malin Engdahl, kontrollchef på Jordbruksverket, malin.engdahl@sjv.se, 036-15 52 27.

Riskvärdering
Förslag till beslut om riktlinjer för den riskvärdering länsstyrelserna ska göra enligt 13 § i
kontrollföreskriften skickas på remiss i februari. Riktlinjerna kommer att vara mycket
övergripande.
Kontaktperson: Malin Engdahl, kontrollchef på Jordbruksverket, malin.engdahl@sjv.se, 036-15 52 27.

Tidplan för leverans av kontrollvägledningar och checklistor
Den första omgången fastställda kontrollvägledningar och checklistor kommer att publiceras
på Jordbruksverkets Ladan den 19 februari. Övriga checklistor och kontrollvägledningar
kommer den 31 mars. Checklista och kontrollvägledning för kontroll av djurskydd på slakteri
kommer i juni. Kontrollvägledning för Livsmedelsverkets ansvar för djurskyddskontroll på
slakteri levereras 31 mars.
Kontaktperson: Malin Engdahl, kontrollchef på Jordbruksverket, malin.engdahl@sjv.se, 036-15 52 27.
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Vägledning handläggning djurskyddsärenden - synpunkter senast 20 februari!
Inom projektet tas flera vägledningar fram. Det är en ”vägledning för handläggning av
djurskyddsärenden”, en allmän ”vägledning för offentlig kontroll av djurskydd” och
kontrollvägledningar för olika djurslag tänkta som handböcker till de djurslagsvisa
checklistorna.
Ett utkast till vägledningen för handläggning av djurskyddsärenden ligger på ”ladan”. För att
den ska kunna färdigställas önskar vi era synpunkter på materialet. Era synpunkter ska skickas
för sammanställning till Örjan Dahlberg, jurist på Länsstyrelsen i Jönköpings län,
(orjan.dahlberg@lansstyrelsen.se) senast den 20 februari 2009. Efter att inkomna synpunkter har
sammanställts kommer jordbruksverket att i möjligaste mån anpassa vägledningen efter dessa.
Kontaktpersoner: Björn Dahlén, Jordbruksverket, bjorn.dahlen@sjv.se 036-15 50 65
Malin Axelsson, Jordbrukverket, malin.axelsson@sjv.se, 036-15 61 51

Kontrolldagar och djurskyddskonferens i höst – boka datum redan nu!
Jordbruksverket kommer att ordna ”kontrolldagar” för länsstyrelserna 20-21 oktober. De
områden som kommer att tas upp då är djurskydd, smittskydd, veterinär tillsyn, kontroll av
foder i primärproduktionen och kontroll av läkemedel. Djurskyddskonferensen är planerad till
19 november. Vi återkommer om plats och program senare.
Kontaktperson: Malin Engdahl, kontrollchef på Jordbruksverket, malin.engdahl@sjv.se, 036-15 52 27.

Kontrollvägledningen för foder justeras efter synpunkter
Kontrollvägledningen för foder i primärproduktionen har varit ute på remiss. SJV håller på att
sammanställa synpunkterna och kommer att göra ändringar vägledningen.
Kontaktperson vägledning foder: Sofie Gredegård, handläggare på Jordbruksverket, sofie.gredegard@sjv.se,
036-15 51 28.

Dokumentmallar djurskydd
Innan årsskiftet togs det fram mallar av Jordbruksverket för ett antal olika beslut, t.ex.
föreläggande, förbud och omhändertagande. Dessa mallar var ute på remiss till samtliga
länsjurister och länsveterinärer. De inkomna synpunkterna remissbehandlades och mallarna
ändrades därefter för att tillgodose önskemålen som framkom. Beslutsmallarna fastställdes
därefter av Jordbruksverket och har sedan överlämnats till länsstyrelserna för att kunna
införas i ärendehanteringssystemet Platina
Projektet Elof Platina har nu tagit över ansvaret för att ta fram mallar för olika typer av
skrivelser som länsstyrelserna är i behov av, t.ex. kontrollrapport, underlag för uttag av avgift
m.fl. Mallarna kommer att skickas på remiss till länsstyrelsernas kontaktperson och efter
revidering fastställs de och läggs in i Platina. Via Platina kommer mallarna att hämta relevant
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information som redan är infört i systemet, ex. namn och adress, samt få den grafiska profil
som din länsstyrelse har. Mallarna utformas i enlighet med den ensade dokumentstrategi som
länsstyrelserna tidigare har tagit fram. När mallarna är fastställda kommer detta att meddelas
via mail samt läggas ut på Jordbruksverkets webbplats ”Ladan”. Mallarna tas bort från
”Ladan” när de har hamnat i Platina. Om din länsstyrelse vill lämna synpunkter på de mallar
som i dagsläget finns på ”Ladan”, maila förslag till Erika Johansson senast 10 februari. Om
din länsstyrelse har förslag på andra mallar eller vill meddela ert behov av mallar som önskas,
maila även då till Erika Johansson.
Kontaktpersoner: Erika Johansson, Länsstyrelsen Västerbottens län, erika.johansson@lansstyrelsen.se, 090-10
72 97 eller Malin Axelsson, Jordbrukverket, malin.axelsson@sjv.se, 036-15 61 51.

Utbildningar 2009
Här är några av de kommande utbildningarna inom ramen för ELOF. Samtliga utbildningar
ser du i separat wordfil. Inbjudan till utbildning i djurskyddskontrollregistret som riktar sig till
1-2 ”superusers” på varje länsstyrelse har gått ut denna vecka (2 februari).
Utbildning i Djurskyddskontrollregistret
Tidpunkt: Vecka 10-11 2009
Plats:
4 tillfällen i Uppsala 10/3, Göteborg 5/3, Jönköping 2/3 samt i Härnösand 11/3.
Ca 10-12 deltagare per utbildning.
Syfte:
Utbilda ”superusers” från samtliga Länsstyrelser i det nya
djurskyddskontrollregistret.
Målgrupp: 1-2 ”superuser” per Länsstyrelse som sedan har i uppgift och ansvarar för att
lära upp handläggarna på respektive Länsstyrelse.
OBS! Respektive Länsstyrelse måste själv se till att handläggarna utbildas av sina
”superusers” omgående. Denna utbildning samordnas lämpligen med utbildning i Platina.
Allmän utbildning om den nya djurskyddskontrollprocessen
Tidpunkt: Vecka 17-19 2009
Plats:
3-4 tillfällen spridda i landet
Syfte:
Ge en fördjupad insikt i de administrativa stöd som skall användas i den nya
djurskyddskontrollverksamheten i form av checklistor, juridisk vägledningar etc.
Målgrupp: All personal som skall jobba med djurskyddskontrollverksamheten på
Länsstyrelserna efter den 1/1 2009.
Utbildning i Djurförbudsregistret
Tidpunkt: Vecka 26 2009
Plats:
e-learning förslagsvis inom ramen för Länsstyrelseakademien
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Syfte:

Att utbilda handläggarna på Länsstyrelserna i Djurförbudsregistret. Detta är ett
enklare register och bedömningen är att det räcker med en webbaserad
utbildning kompletterat med en helpdesk som kan svara på eventuella frågor.
Målgrupp: Handläggare och superusers på Länsstyrelserna.

Fördjupad utbildning i Ärendehanteringssystem/Platina
Tidpunkt: Oktober 2009
Plats:
Ca 20 tillfällen spridda över landet.
Syfte:
Att utbilda samtliga handläggare från samtliga Länsstyrelser i det nya
ärendehanteringssystemet samt dess koppling till övrigt IT-stöd, framförallt
djurskyddskontrollregistret.
Målgrupp: All personal som skall jobba med djurskyddskontrollverksamheten på
Länsstyrelserna efter den 1/1 2009.

Nästa nyhetsbrev om projekt ELOF kommer i mars/april 2009.
Kontaktpersoner:
Lina Andersson, huvudprojektledare ELOF, Jordbruksverket, lina.andersson@sjv.se 036-15 61 67.
Barbro Rohdin, chef förvaltningsavd., Länsstyrelsen i Västernorrland, barbro.rohdin@y.lst.se, 0611-34 91 25.
Jessica Sandqvist, informationschef, Länsstyrelsen i Norrbotten, jessica.sandqvist@lansstyrelsen.se, 0920-960 25.
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