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Föreskriftens namn: Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:XX) om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar   

 

Ange paragraf 
med ny eller 
ändrad 
administrativ 
börda 

 

 

 

 

Ange typ av 
administrativ börda 

Ange den legala grunden för 
den administrativa bördan 
(ange författning, direktiv eller 
beslut samt tillämplig 
artikel/paragraf) 

1) Ange om den legala 
grunden för den 
administrativa bördan 
innehåller ett 
tolkningsutrymme som 
medger alternativa 
lösningar och om så är 
fallet på vilket sätt. 
2) Ange också om den 
administrativa bördan går 
utöver vad den legala 
grunden kräver. 

Ange typ av 
företag som 
berörs av den 
administrativa 
bördan 

Ange bedömd 
tidsåtgång för den 
administrativa bördan 
per företag och år 

Ange hur 
många 
företag som 
berörs av den 
administrativ
a bördan  

Ange den 
samlade 
kostnaden för den 
administrativa 
bördan för 
företagen per år  

4 kap 20-21 §§ Djurhållaren/aktören ska 
journalföra vid misstanke 

2 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                     
9 § Lag om provtagning på djur, 
m.m. (2006:806) 
9 § Förordning om provtagning på 
djur, m.m. (2006:815) 

Nej/ Nej Alla typer av 
företag som håller 
landlevande djur 

15 minuter  5  345 kronor 
(lantbruksföretag) 

5 kap 10 § Mottagaren av en 
transport ska 
kontrasignera 
förseglingsintyg och 
sända det till 
Jordbruksverket och berör 
länsstyrelse 

8 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                     
9 § Lag om provtagning på djur, 
m.m. (2006:806) 
9 § Förordning om provtagning på 
djur, m.m. (2006:815) 

Nej/ Nej Alla typer av 
företag som tar 
emot förseglade 
transporter av 
landlevande djur 
för avlivning eller 
smittat material 

15 min  1  1) 152 kronor om 
det görs av en  
veterinär 

2) 82 kronor om 
om det görs av en 
slaktare 

3) 91 kronor om 
det görs av en 
saneringsarbetare 

 



6 kap 5 § punkt 
3 

Djurhållare/ aktörer i en 
restriktionszon ska föra 
besöksjournal.  

8 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                     
7 § Lag om provtagning på djur, 
m.m. (2006:806) 
6 § Förordning om provtagning på 
djur, m.m. (2006:815) 

Nej/ Nej Alla typer av 
företag i en 
restriktionszon som 
håller landlevande 
djur med undantag 
för sådana företag 
där besökarna inte 
kommer in i 
djurstallarna tex 
djurparker 

10 min  20 920 kronor 

6 kap 6 §  
Djurhållare/aktörer i en 
restriktionszon ska 
anmäla ökad sjuklighet 
eller dödlighet eller 
betydande 
produktionsminskningar. 

2 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                     
6 § Lag om provtagning på djur, 
m.m. (2006:806) 
5 § Förordning om provtagning på 
djur, m.m. (2006:815) 

Nej/ Nej Alla företag i en 
restriktionszon som 
håller berörda 
landlevande djur 

10 min  4  184 kronor 

6 kap 10 §  Förutom sådan 
provtagning som görs för 
att bekräfta den aktuella 
sjukdomen ska all 
provtagning på djur av 
berörda arter i 
restriktionszonen 
godkännas av 
Jordbruksverket 

8 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                     
3 § Lag om provtagning på djur, 
m.m. (2006:806) 
3 § Förordning om provtagning på 
djur, m.m. (2006:815) 

Nej/ Nej Fältveterinärer som 
arbetar i en 
restriktionszon och 
behöver provta djur 
av berörda arter av 
annat skäl än att 
utreda aktuell 
sjukdom 

10 min 10 920 kronor 

7 kap 2 § Kräver inte längre 
inrapportering av 
produktionsdata för AI 

2 § Epizootilag (1999:657)        
4 § Epizootiförordning (1999:659)                                     
6 § Lag om provtagning på djur, 
m.m. (2006:806) 
5 § Förordning om provtagning på 
djur, m.m. (2006:815) 

Nej/Nej Alla fjäderföretag i 
skyddszonen  

10 min per dag i 21 dagar 5  -4 830 kronor  

Summan administrativ kostnad per år 

1) 2521 kr 

2) 2451 kr 

3) 2460 kr 

Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor 

Ange samlad kostnad för administrativa bördor som upphävs på grund av 
föreskriften eller det allmänna rådet. 

 

4 830 kr 

  

 

 

  



Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att: 
 

  

       X  Minska med som mest 2 379 kronor per år  

         Vara oförändrad  

         Öka med  x kronor per år 

 

 

Du kan läsa mer om administrativa bördor i Hjälpreda – Administrativa bördan för företagen. Du hittar den på Magasinet/Regler & Vägledning/Vägledning i juridiska frågor. 


