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•

Möjlighet att slippa kravet på stalljournalföring.

•

Sen rapportering kan leda till tvärvillkorsavdrag.

Möjlighet att slippa kravet på
stalljournalföring
•

Från och med den 21 januari 2016 behöver
djurhållaren inte längre föra någon journal om
djurhållaren rapporterar elektroniskt till CDB:
-
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CDB Internet
Stalljournal i CDB Internet
Stalljournal Växa Sverige
Stalljournal MeatTrac Breeder
Stalljournal LiveStock

Möjlighet att slippa kravet på
stalljournalföring
•

Frivilligt att utnyttja undantaget

•

Fördelar:
- Djurhållaren slipper kravet på journalföring inom
48 timmar. Istället gäller tidsfristerna för CDBrapportering.
Nackdelar:
- Händelser som annars endast registreras i
stalljournalen, måste rapporteras till CDB. Detta
gäller till exempel när man flyttar djur mellan egna
produktionsplatser och när man har djur från en
annan djurhållare tillfälligt på sin produktionsplats.

•
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Mer information
•

www.jordbruksverket.se
- Djur > Olika slags djur > Nötkreatur > Märkning,
journalföring och registrering > Journalföring
- Djur > Olika slags djur > Nötkreatur > Märkning,
journalföring och registrering > Hur ska jag
rapportera mina djur? > Vad ska jag rapportera?
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Sen rapportering kan leda till
tvärvillkorsavdrag
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•

Tidigare har sen rapportering inte lett till
tvärvillkorsavdrag så länge händelsen ändå har varit
rapporterad innan avisering av kontroll på plats.

•

Skälen för ändring:
- Påpekande vid revision som vi hade i november
2014.
- Förtydligande från kommissionen av tolkningen
av vad som utgör tvärvillkor i det här
sammanhanget.

Sen rapportering kan leda till
tvärvillkorsavdrag
•

En tvärvillkorsöverträdelse kan bedömas som en
”Mindre överträdelse enligt varningssystemet” utifrån
överträdelsens allvar, (omfattning) och varaktighet.
- Kan slippa tvärvillkorsavdrag.
- Vid upprepning: Retroaktivt avdrag samt förhöjt
avdrag innevarande år på grund av upprepning.
- Tre kalenderår bakåt.
- Kontrollanten ska informera om detta vid
kontrollen så att djurhållaren är medveten om
konsekvenserna. Gäller alltid vid Mindre
överträdelse.
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Sen rapportering kan leda till
tvärvillkorsavdrag
•

Exempel på bidragande orsaker till att överträdelsen
inte kan betraktas som en Mindre överträdelse:
- För många dagar sen.
- Systematiskt sen rapportering.
- Ovan nämnda omständigheter i kombination
med officiellt utbruten smitta i samma zon.
- Djurhållaren följer inte individuella anvisningar
om skärpt hantering för att motverka
utbrott/spridning.
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Kristin Friberg
Regelhandläggare, Stödregelenheten
036-15 63 33
kristin.friberg@jordbruksverket.se
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Frågor
•

Gällande bilden med en lista av de olika elektroniska
inkanalerna till stalljournal, vad är skillnaden på CDB
internet och stalljournal i CDB internet? Är dessa i
själva verket samma sak eller ska de möjligen slås
ihop?
- Man kan i dagsläget välja om man vill ha en stalljournal i

CDB-internet eller inte. När man fyller i den så får man frågan
om man vill skicka rapporteringen vidare till CDB. De som
redan har stalljournalen i CDB-Internet kommer att kunna
använda denna i ytterligare tre år, sedan kommer vi att lägga
ner den eftersom den till mångt och mycket spelat ut sin roll i
samband med undantaget. Nya användare kan däremot inte
starta en ny journal utan de kan enbart använda CDB-Internet.
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Frågor
•

Får man tvärvillkorsavdrag för fel som upptäcks genom
att man skickar in rättelser som svar på CDB-brevet?
- Nej, det är bara för fel som upptäcks vid kontroll som man
kan få tvärvillkorsavdrag.
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