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Förordning
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den 21 juni 2006

utfärdad den 8 juni 2006.
Regeringen föreskriver1 följande.

Inledande bestämmelser
1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen
(2006:806) om provtagning på djur, m.m.

EG-bestämmelser
2 § De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras
av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. anges i ett tillkännagivande av regeringen.
1
Jfr rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT 121, 29.7.1964,
s. 1977, svensk specialutgåva, område 3, volym 1, s. 65, Celex 31964L0432) senast
ändrat genom rådets förordning (EG) nr 1/2005 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1, Celex
32005R0001), rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära
kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden
(EGT L 395, 30.12.1989, s. 13, svensk specialutgåva, område 3, volym 31, s. 216,
Celex 31989L0662), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/41/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 33, Celex 32004L0041), rådets direktiv
90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln
med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den
inre marknaden (EGT L 224, 18.8.1990, s. 29, svensk specialutgåva, område 3, volym
33, s. 146, Celex 31990L0425), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14, Celex 32002L0033), rådets
direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på
marknaden av djur och produkter från vattenbruk (EGT L 46, 19.2.1991, s. 1, svensk
specialutgåva, område 3, volym 36, s. 137, Celex 31991L0067), senast ändrat genom
rådets förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1, Celex
32003R0806), rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor
för handeln med får och getter inom gemenskapen (EGT L 46, 19.2.1991, s. 19,
svensk specialutgåva, område 3, volym 36, s. 155, Celex 31991L0068), senast ändrat
genom kommissionens beslut 2005/932/EG (EUT L 340, 23.12.2005, s. 68, Celex
32005D0932), rådets direktiv 92/66/EEG av den 14 juli 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan (EGT L 260, 5.9.1992, s. 1, svensk
specialutgåva, område 3, volym 44, s. 216, Celex 31992L0066), senast ändrat genom
rådets förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1, Celex
32003R0806), rådets direktiv 92/102/EEG av den 27 november 1992 om identifikation och registrering av djur (EGT L 355, 5.12.1992, s. 32, svensk specialutgåva,
område 3, volym 46, s. 90, Celex 31992L0102), senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 21/2004 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8, Celex 32004R0021), rådets direktiv
92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka (EGT L 62, 15.3.1993, s. 69, svensk specialutgåva, område 3, volym 48, s. 213,
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I fråga om EG-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera
lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser
som kompletteras av lagen om provtagning på djur, m.m.
Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket får meddela de föreskrifter
och fatta de beslut som behövs som komplettering till EG-bestämmelserna.

forts. fotnot 1
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Celex 31992L0119), senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L
122, 16.5.2003, s. 1, Celex 32003R0806), rådets direktiv 93/53/EEG av den 24 juni
1993 om gemenskapens minimiåtgärder för bekämpning av vissa fisksjukdomar (EGT
L 175, 19.7.1993, s. 23, svensk specialutgåva, område 3, volym 53, s. 140, Celex
31993L0053), senast ändrat genom punkten 35 i avsnitt 6 B I, Veterinärlagstiftning i
bilaga II till anslutningsakten för Tjeckien m.fl. (EUT L 236, 23.9.2003, s. 381, Celex
12003TN02/06/B1), rådets direktiv 95/22/EG av den 22 juni 1995 om ändring av
direktiv 91/67/EEG om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och
produkter från vattenbruk (EGT L 243, 11.10.1995, s. 1, Celex 31995L0022), rådets
direktiv 95/70/EG av den 22 december 1995 om gemenskapens minimiåtgärder för
kontroll av vissa sjukdomar hos musslor (EGT L 332, 30.12.1995, s. 33, Celex
31995L0070), senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122,
16.5.2003, s. 1, Celex 32003R0806), rådets direktiv 96/22/EG av den 29 april 1996
om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell och tyreostatisk verkan
samt av ß-agonister vid animalieproduktion och om upphävande av direktiv
81/602/EEG, 88/146/EEG och 88/299/EEG (EGT L 125, 23.5.1996, s. 3, Celex
31996L0022), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/74/EG (EUT L 262, 14.10.2003, s. 17, Celex 32003L0074), rådets direktiv
96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och
restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och
91/664/EEG (EGT L 125, 23.5.1996, s. 10, Celex 31996L0023), senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (EUT L 165, 30.4.2004,
s. 1, Celex 32004R0882), rådets direktiv 96/43/EG av den 26 juni 1996 om ändring
och kodifiering av direktiv 85/73/EEG om finansieringen av veterinära besiktningar
och kontroller av levande djur och vissa animaliska produkter och om ändring av
direktiv 90/675/EEG och 91/496/EEG (EGT L 162, 1.7.1996, s. 1, Celex
31996L0043), rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns (EGT L 203, 3.8.1999, s. 53, Celex 31999L0074),
ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1, Celex
32003R0806), Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den
6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 1, Celex 32001L0082), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/28/EG (EUT L 136, 30.4.2004, s. 58, Celex
32004L0028), rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (EGT L 316, 1.12.2001, s. 5, Celex
32001L0089), ändrat genom punkten 83 i avsnitt 6 B I Veterinärlagstiftning i bilaga II
till anslutningsakten för Tjeckien m.fl. (EUT L 236, 23.9.2003, s. 381, Celex
12003TN02/06/B1), kommissionens direktiv 2002/4/EG av den 30 januari 2002 om
registrering av anläggningar som håller värphöns och som omfattas av rådets direktiv
1999/74/EG (EGT L 30, 31.1.2002, s. 44, Celex 32002L0004), ändrat genom punkten
87 i avsnitt 6 B I, Veterinärlagstiftning, bilaga II till anslutningsakten för Tjeckien
m.fl. (EUT L 236, 23.9.2003, s. 381, Celex 12003TN02/06/B1), rådets direktiv
2002/60/EG av den 27 juni 2002 om särskilda bestämmelser för bekämpning av afrikansk svinpest och om ändring av direktiv 92/119/EEG beträffande Teschensjuka och
afrikansk svinpest (EGT L 192, 20.7.2002, s. 27, Celex 32002L0060), ändrat genom
punkten 89 i avsnitt 6 B I, Veterinärlagstiftning; i bilaga II till anslutningsakten för
Tjeckien m.fl. (EUT L 236, 23.9.2003, s. 381, Celex 12003TN02/06/B1), rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung
avsedda att användas som livsmedel (EGT L 18, 23.1.2003, s. 11, Celex
32002L0099), Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG av den 17 november 2003 om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen, om ändring av
rådets beslut 90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG (EUT L
325, 12.12.2003, s. 31, Celex 32003L0099), rådets direktiv 2005/94/EG av den
20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om
upphävande av direktiv 92/40/EEG (EUT L 10, 14.1.2006, s. 16, Celex 32005L0094).

Provtagning och undersökning
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3 § Föreskrifter eller beslut i det särskilda fallet om provtagning eller undersökning enligt lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. får meddelas av
1. Jordbruksverket för att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från eller kontrollera smittsamma djursjukdomar och för att, i fråga om kontroller
som görs enligt 2, genomföra efterföljande provtagning eller undersökning
av djur,
2. Livsmedelsverket för att kontrollera förekomsten av restsubstanser och
andra ämnen i djur och djurprodukter.
Beslut om föreskrifter när det gäller smittsamma djursjukdomar enligt
första stycket 1 skall föregås av samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt.
Vad som sägs i denna förordning om djursjukdomar gäller även förekomsten av smittämnen hos djur.
4 § Provtagning eller undersökning skall utföras av veterinär eller annan
person som utses av Jordbruksverket eller Livsmedelsverket.
Analys av sådana prover som tas vid efterföljande provtagning enligt 3 §
första stycket och sådana prover som avses i 3 § första stycket 2 får utföras
av laboratorier som utses av Livsmedelsverket. Verket skall även utse de referenslaboratorier som avses i artikel 14 i rådets direktiv (EG) nr 96/23 av
den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och produkter framställda därav och om
upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut
89/187/EEG och 91/664/EEG2, senast ändrat genom Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 882/20043.
Föreskrifter om provtagnings- eller undersökningsmaterial enligt 4 § andra stycket lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. får meddelas av
Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

Hälsoövervakning, uppgifter om läkemedelsanvändning och
villkor för livdjursförsäljning
5 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vad den som håller djur
skall iaktta i fråga om
1. anmälningsskyldighet och skyldighet att föra anteckningar om verksamheten enligt 6 § första stycket 1 och 2 lagen (2006:806) om provtagning
på djur, m.m.,
2. skyldighet att föra register över behandling med läkemedel och bevara
journaler som rör sådan behandling enligt 6 § första stycket 3 samma lag,
och
3. krav på hygien i djurhållning enligt 6 § första stycket 4 samma lag.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta enligt 6 § andra stycket lagen om provtagning på djur, m.m. om villkor för försäljning av livdjur och om villkor för flyttning av sådana djur.

2
3

EGT L 125, 23.5.1996, s. 10 (Celex 31996L0023).
EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).
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Spridning av smitta och ämnen som kan skada människors eller
djurs hälsa
6 § För att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar
får Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om
1. avlivning av djur,
2. isolering av djur,
3. begränsningar eller andra villkor när det gäller hanteringen av djur eller
produkter av djur och andra varor eller när det gäller kontakter mellan djur
och människor.
7 § I fråga om livsmedelsproducerande djur som innehåller eller kan antas
innehålla sådana ämnen eller restsubstanser som kan göra livsmedlet icke
säkert får Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om
1. omhändertagande eller märkning av djur,
2. förbud mot att djur flyttas, överlåts eller används till livsmedel, samt
3. avlivning av djur.
8 § I fråga om produkter från livsmedelsproducerande djur som innehåller
eller kan antas innehålla sådana ämnen eller restsubstanser som kan göra
livsmedlet icke säkert får Livsmedelsverket meddela föreskrifter eller i det
enskilda fallet besluta om
1. omhändertagande av djurprodukter,
2. förbud mot att djurprodukter flyttas, överlåts eller används till livsmedel.

Märkning m.m.
9 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
1. märkning, journalföring och registrering av djur samt utfärdande av
identitetshandlingar för djur,
2. rapportering av inträffade fall av smittsamma djursjukdomar,
3. djurhälsa, flyttningsdokument för djur och hygien vid transport av djur,
4. registrering av djurhållare och anläggningar för djur, samt
5. förbud mot användning av anläggningar som inte uppfyller krav på registrering som föreskrivs med stöd av 4.
Jordbruksverket får i föreskrifter som avses i första stycket 1 överlåta till
organisationer att föra register och utfärda identitetshandlingar.

Behörig myndighet
10 § Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
ankommer på en behörig myndighet, om inte annat framgår av 13–15 §§ eller regeringen beslutar något annat.
11 § Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt artikel 14 och 18
i rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som
4

påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen 4, senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 1/20055, ankommer på en behörig myndighet eller en medlemsstat.
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Kontrollmyndigheter
12 § Jordbruksverket utövar, om inte annat följer av 13–15 §§, offentlig
kontroll. Jordbruksverket är därvid i tillämpliga fall behörig myndighet att
utöva offentlig kontroll i enlighet med de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
13 § Livsmedelsverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av
efterlevnaden av
1. föreskrifter och beslut som meddelas med stöd av 3 § andra stycket lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., och
2. föreskrifter och beslut om djurprodukter, som meddelas med stöd av
8 § samma lag.
14 § Livsmedelsverket är, genom de officiella veterinärerna och de officiella assistenterna, behörig myndighet att utöva offentlig kontroll
1. enligt avsnitt I, kapitel II, F 1 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av
särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter
av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel 6, samt
2. av efterlevnaden av föreskrifter och beslut om provtagning och undersökning på slakterier och vilthanteringsanläggningar som har meddelats med
stöd av 3 § första stycket 1.
15 § Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelserna att utöva offentlig kontroll över efterlevnaden av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,
de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som har meddelats
med stöd av EG-bestämmelserna.
För det fall Jordbruksverket överlåter offentlig kontroll åt länsstyrelserna,
skall länsstyrelserna utföra de kontrolluppgifter som ankommer på behörig
myndighet enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen
(2006:806) om provtagning på djur, m.m.
Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas verksamhet och lämnar stöd,
råd och vägledning i denna verksamhet.

Föreskrifter om offentlig kontroll
16 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
1. hur offentlig kontroll skall bedrivas,

4
EGT L 121, 29.7.1964, s. 1977, svensk specialutgåva, område 3, volym 1, s. 65,
(Celex 31964L0432).
5
EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).
6
EUT L 139, 30.4.2004, s. 206 (Celex 32004R0854).
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2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i
den offentliga kontrollen att lämna information till Jordbruksverket om den
kontrollverksamhet som bedrivs.

Avgifter
17 § Jordbruksverket och Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om
skyldighet att betala sådan avgift som avses i 20 § lagen (2006:806) om
provtagning på djur, m.m. och om beräkningen av dessa avgifter.

Ersättning av statsmedel
18 § Om det finns särskilda skäl kan ersättning av statsmedel lämnas för
kostnad eller förlust som föranletts av beslut enligt lagen (2006:806) om
provtagning på djur, m.m. eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter för
att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från, kontrollera eller förebygga
och hindra spridning av djursjukdomar.
Frågor om ersättning prövas av Jordbruksverket.

Övriga bestämmelser
19 § Närmare föreskrifter för verkställighet av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. eller denna förordning får meddelas av Jordbruksverket och Livsmedelsverket.
20 § Bestämmelser om överklagande finns i 23 och 24 §§ lagen
(2006:806) om provtagning på djur, m.m. och i 22 a § förvaltningslagen
(1986:223).
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:134) om provtagning på djur, m.m.
På regeringens vägnar
ANN-CHRISTIN NYKVIST
Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)
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