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Ökad byråkrati för fårägarna 
efter årsskiftet

Förbundsnyheter

Öronmärkena blir ännu viktigare efter årsskiftet. 
Foto: Annika Petersson

Vid det förra årsskiftet kom kravet 
på individuell journalföring av våra 
får i stalljournalen. Nu ökar kraven 
ytterligare. Från och med 1 januari 
2011 krävs även individuell rapporte-
ring av djur över tolv månaders ålder i 
transportdokumenten.

När man flyttar djur mellan olika 
produktionsplatser ska man 
fylla i ett transportdokument. 

Hittills har man fyllt i antalet djur i 
en grupp men efter årsskiftet ska man 
också fylla i fullständigt individnummer 
(produktionsplatsnummer + individ-
nummer) för de djur som enligt reglerna 
ska vara märkta med individnummer. I 
praktiken de djur som är över tolv måna-
der gamla. Några undantag finns:
• När man flyttar djur mellan egna 

produktionsplatser (i praktiken 
olika beten med olika PPN som 
man själv brukar) behöver man inte 
fylla i något transportdokument. 
Förflyttningen ska dock rapporteras 
i stalljournalen

• Några undantag finns också. Djur 
som är födda innan den 31 decem-
ber 2009 och som du skickar direkt 

till slakt från den produktionsplats 
där de föddes behöver inte individ-
rapporteras på transportdokumen-
tet. Detta gäller så länge de djuren 
lever. Men om du har inköpta djur, 
dvs med ett annat produktionsplats-
nummer i öronen, måste de individ-
rapporteras när de går till slakt. Här 
gäller det alltså att vara noggrann!

• Djur som är födda innan den 31 
december 2009 och som du flyttar 
till ett annat produktionsplatsnum-
mer behöver inte individrapporteras 
under 2011. Efter det gäller kravet 
även dem.

Hittills har transportsedeln från de 
största slakterierna gällt som transport-
dokument. Hur individrapporteringen 
ska hanteras i dessa fall var inte löst vid 
Fårskötsels pressläggning.

Peter Svensson På Registerenheten på 
Jordbruksverket säger:

- Vi har försökt att få ett undantag för 
Sverige men har inte lyckats. I många 
länder i Europa är det obligatorisk med 
elektronisk öronmärkning och då är det 
ganska lätt att få fram individuella id-
nummer på djur man flyttar. Vi har fått 
ett undantag från den obligatoriska  elek-
troniska märkningen vilket har upplevts 
positivt av de svenska fårägarna, men det 
gör istället id-rapporteringen i transport-
dokumenten lite mer komplicerad.

-Vi ser inte någon större mening med 
detta dokument, fortsätter Peter Svens-
son. Det tillför inte smittspårningen 
något. Men ute i Europa är det mycket 
vanligare att förflytta djur mellan besätt-
ningar, bland annat med auktioner och 
marknader, och där vill man ha en ökad 
kontroll. Den här bestämmelsen finns i 
förordningen från EU och vi kommer 
inte undan den.

Förflyttningsregister
Observera att förutom transportdoku-
mentet som ska följa med djuren ska 
förflyttning även rapporteras in till Jord-

bruksverkets förflyttningsregister. Det 
gäller även djur som skickas till slakt. 
Rapporteringen ska ske inom 7 dagar 
efter förflyttningen och kan göras an-
tingen med en blankett eller via e-tjänst 
på Jordbruksverkets hemsida.

Från och med årsskiftet kan de flesta 
slakterier med en fullmakt sköta den 
rapporteringen år dig som djurägare. 
Vill du att slakteriet ska sköta rapporte-
ringen måste slakteriet vara anslutet till 
fullmaktstjänsten och du måste skicka 
in en fullmaktsblankett till Jordbruks-
verket där du ger slakteriet fullmakt att 
rapportera åt dig 

Rapporteringen till förflyttningsregistret 
kan även i fortsättningen göras på grupp-
nivå, här ändras alltså inte regelverket.

SF agerar i förenklingsarbetet
Förenklingsarbetet fortsätter även om 
vi i Fårskötsel inte skrivit så mycket om 
dessa frågor efter att den individuella 
journalföringen trädde i kraft för snart 
ett år sedan. Journalföringsfrågorna 
har dock under året fortsatt diskuteras 
med Jordbruksverket. SF och LRF har 
tillsammans med övriga djurslag drivit 
ett antal förenklingsfrågor där vi bland 
annat hävdar att ett system där man 
endast rapporterar djuren då de lämnar 
ägaren, dvs säljs som livdjur eller till 
slakt, skulle vara fullt tillräckligt ur 
smittspårningssynpunkt. Ett liknande 
system finns i Storbritannien, och detta 
skulle innebära färre förflyttningsrap-
porteringar för bla brukare med många 
ppn. Vi har än så länge inte nått fram-
gång i denna omfattande fråga, men 
diskussionerna fortsätter.

Mycket mer att läsa om detta finns på 
www.jordbruksverket.se under fliken 
Djur – Får och Getter – Märkning, 
journalföring och registrering.

Einar de Wit


