Konsekvensutredning angående ändringar i föreskriftförslaget
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:xx) och
allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur
1 Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå
Det ursprungliga föreskriftförslaget skickades ut på remiss den 10 maj 2011. I
remissvaren har flera instanser (länsstyrelserna i Blekinge, Kronobergs, Hallands län,
samt Djurskyddsinspektörernas Riksförening) framfört ett behov att reglera
minimimått för bolådan för minkar.
I idag gällande föreskrifter finns inga exakta måttbestämmelser för bolådan, utan det
föreskrivs att den ska vara utformad så att den medger god hygien och möjlighet för
djuren att inta naturlig viloställning. Problematiken med att använda en
resultatorienterad bestämmelse vid tillsyn har visat sig bl.a. i fall där länsstyrelsens
föreläggande avseende bolådans utformning har överklagats. Med denna bakgrund
föreslår Jordbruksverket att bolådans mått ska regleras i den nya föreskriften för
hållande av pälsdjur.
Även formuleringen av föreskriftsförslagets 3 kap. 3 §, som gäller chinchillor,
föreslås ändras. Remissinstanser har framfört att den tidigare formuleringen var
otydlig och irrelevant.
2 Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna
blir om någon reglering inte kommer till stånd
Finns inga alternativa lösningar.
3 Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
Samtliga företag som föder upp eller håller mink för pälsproduktion berörs av de
föreslagna föreskrifterna. Detsamma gäller för de som håller eller föder upp
chinchilla för pälsproduktion.
4. Uppgifter om kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och
en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen
Regleringsförslaget är ett resultat av samarbete mellan Jordbruksverket och näringen
och installation av nya bolådor behövs inte.
Ändringen av formuleringen som gäller användning av polygamkrage för chinchillor
innebär ingen praktisk ändring för företagen, då tidigare formulering har inneburit att
polygamkrage endast får användas då det i praktiken inte finns något behov av den. I
den konsekvensutredning som gällde det ursprungliga föreskriftförslaget har bedömts
att de nya regleringarna som helhet kan innebära så stora kostnader att konsekvensen
bli att företagen avvecklar sin verksamhet.

5 Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Regleringen strider inte mot EU-rätten. Regleringen överensstämmer med nu gällande
EU-rätt.
Europarådet antog 1976 en konvention om skydd av animalieproduktionens djur.
Sverige har ratificerat konventionen som trädde i kraft 1978. Därefter har särskilda
rekommendationer för pälsdjur antagits den 22 juni 1999 av den kommitté som
tillsattes för att genomföra konventionens principer genom att utarbeta och anta
detaljerade bestämmelser. Den nu föreslagna regleringen överensstämmer med
Europarådets särskilda rekommendationer. I några delar möjliggör regleringen en
högre miniminivå.
6 Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser
Särskild hänsyn behöver inte tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande. De
föreslagna måtten för bolådor används redan idag. Vad gäller chinchilla, har
befintliga föreskrifter arbetats in och får härmed ett datum för ikraftträdande.
7 Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är
verksamma i samt storleken på företagen
Samtliga företag som är verksamma i pälsdjursbranschen berörs.
8 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och
vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader.
Föreslagna ändringar i föreskriftförslag innehåller inga krav som innebär
administrativa bördor för företagen.
9 Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för
företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva
vidta till följd av den föreslagna regleringen
Regleringen innebär inte några andra kostnader för företagen.
10 Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen
Den föreslagna ändringen borde inte negativt påverka konkurrensförhållandena för de
svenska pälsdjurföretagen.
11 Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka
företagen
Den föreslagna ändringen avseende bolådor underlättar för både kontrollanter och
djurhållare. Minimimått för bolådan togs fram efter samarbete med näringen.

12 Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas
utformning
Ingen särskild hänsyn behöver tas till små företag.
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