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Information om tvärvillkorsprinciper finns i andra dokument
Denna instruktion behandlar enbart kontrollpunkterna om hormoner, TSE och vissa
smittsamma djursjukdomar. Jordbruksverket utgår från att länsstyrelserna samordnar kontrollen
av dessa bestämmelser med andra kontroller. Grundläggande information om tvärvillkor och
hur du ska fylla i kontrollprotokoll finns i instruktionerna för kontroll av djurskydd och
miljörelaterade tvärvillkor. Grundprinciper för beräkning av avdrag på lantbrukarnas stöd efter
konstaterade tvärvillkorsöverträdelser finns i en separat vägledning som är tillgänglig via
intranätet Ladan samt Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se Tillsyn /
Instruktioner till kontrollanter / Tvärvillkor.
Målgruppen för kontrollinstruktionen är länsstyrelsernas jordbrukarstödshandläggare och
kontrollanter, samt veterinärer och Jordbruksverkets personal i den mån dessa konstaterar
överträdelser av regler som utgör tvärvillkor.

Hormoner
Hormon 1
Följer jordbrukaren, i de fall tecken finns på att hormoner används, restriktionerna kring dessa
preparat?
Instruktion
Kontrollera om det via onormalt muskulösa djur, dokumentation på gården eller förekomst av
misstänkta förpackningar, sprutor eller liknande finns något som tyder på otillåten användning
av substanser som framgår av bestämmelserna nedan. Tillkalla vid behov veterinär för hjälp
med bedömning och provtagning om det finns misstanke om användning av förbjudna preparat.
I praktiken är det endast via provtagning och sakkunnig utredning av omständigheterna i det
enskilda fallet det går att konstatera en överträdelse och använda bedömningsvägledningen
nedan.
Kommentarer
Stäm av resultatet på denna kontrollpunkt mot livsmedelsprotokollet. Skälet till att inte
kontrollpunkt Hormon 1 är helt integrerad med livsmedelshygienfrågorna är att de har sin
utgångspunkt i olika EU-regler och måste redovisas separat i kontrollstatistiken till EUkommissionen. Även i djurskyddskontrollen finns en fråga om användning av hormoner.
Bedömningsvägledning
1
Allvar
Omfattning

2

Journalföringskraven Ej aktuellt
för behandlingen har
inte respekterats.
Överträdelsen berör Överträdelsen
ett djur
berör 2-3 djur

3
Halter av minst
ett förbjudet
preparat påvisas
Överträdelsen
berör mer än 3
djur
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Varaktighet

Enstaka tillfälle
under senaste
månaden, eller
varaktighet kan inte
fastslås.

Flera tillfällen
under senaste
halvåret

Återkommande
tillfällen under
mer än ett halvår

Bestämmelser som utgör tvärvillkor
Artiklarna 3-5 RÅDETS DIREKTIV 96/22/EG av den 29 april 1996 om förbud mot användning
av vissa ämnen med hormonell och tyreostatisk verkan samt av β-agonister vid
animalieproduktion och om upphävande av direktiv 81/602/EEG, 88/146/EEG och 88/299/EEG
Artikel 3
Medlemsstaterna skall, när det gäller de ämnen som anges i bilaga II, förbjuda och, när det
gäller de ämnen som anges i bilaga III, tillfälligt förbjuda
a) att ovannämnda ämnen tillförs husdjur …, oavsett på vilket sätt det sker,
b) — innehav av djur som avses i led a i ett jordbruksföretag, utom under officiell kontroll,
samt
— försäljning och slakt, när syftet är livsmedel, av husdjur, vilka innehåller ämnen som anges i
bilagorna II och III, eller i vilka förekomsten av sådana ämnen har konstaterats, utom i det fall
det kan visas att dessa husdjur har behandlats i enlighet med artiklarna 4 och 5,
d) försäljning av kött från djur som avses i led b,
e) bearbetning av kött som avses i led d.
Artikel 4
Trots artikel 2 och 3, får medlemsstaterna tillåta följande:
1. Tillförsel till husdjur i terapeutiskt syfte av testosteron, progesteron eller derivat som efter
resorption på platsen för applicering vid hydrolys bildar den ursprungliga komponenten.
Veterinärmedicinska läkemedel som används för terapeutisk behandling skall uppfylla
föreskrifterna för avyttring enligt direktiv 81/851/EEG och kan tillföras endast av veterinär på
husdjur som noggrant identifierats och i form av injektion eller för behandling av
äggstocksrubbningar i form av vaginalspiral, men inte i form av implantat. Behandling av
identifierade djur skall registreras av den ansvarige veterinären. Denne skall i ett register, som
kan vara det som föreskrivs i direktiv 81/851/EEG, anteckna minst följande upplysningar:
— slag av behandling,
— slag av godkända produkter,
— behandlingsdatum,
— behandlade djurs identititet.
Detta register skall på begäran ställas till behörig myndighets förfogande.
2. Tillförsel i terapeutiskt syfte av registrerat veterinärmedicinskt läkemedel
som innehåller
i) allyltrenbolon som ska tillföras oralt eller ß-agonister till hästdjur under förutsättning att de
används enligt tillverkarens specifikationer, ii) β-agonister i form av injektion för att motverka
livmoderkontraktioner hos kor i samband med kalvning.
Tillförseln skall utföras av veterinär eller, vad beträffar veterinärmedicinska läkemedel enligt i,
på dennes direkta ansvar; behandlingen skall registreras av den ansvarige veterinären, och minst
de upplysningar som anges i punkt 1 skall anges.
Innehav av veterinärmedicinska läkemedel som innehåller β-agonister vilka kan användas för
att motverka livmoderkontraktioner är förbjuden.
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Utan att det påverkar tillämpningen av första stycket i punkt 2 ii är emellertid terapeutisk
behandling förbjuden för produktionsdjur, inklusive uttjänta avelsdjur.
Artikel 5
Trots vad som sägs i artikel 3 a och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2, får
medlemsstaterna tillåta att husdjuren som ett led i en zooteknisk behandling tillförs
veterinärmedicinska läkemedel med östrogen (andra än östradiol 17–β och dess esterliknande
härledda produkter), androgen eller gestagen verkan, godkända enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler
för veterinärmedicinska läkemedel. Tillförseln skall utföras av en veterinär till noggrant
identifierade djur och behandlingen skall registreras av den ansvarige veterinären
enligt artikel 4.1.
Medlemsstaterna kan emellertid tillåta att synkronisering av östrus samt förberedelser av
donatorer och recipienter för implantation av embryon inte utförs av veterinär utan endast på
dennes ansvar.
…
I de fall som avses i denna artikel, skall veterinären utfärda ett recept som inte kan förnyas, i
vilket den aktuella behandlingen skall specificeras och nödvändig mängd av produkten anges,
och veterinären skall också registrera förskrivna produkter. Behandling i zootekniskt syfte är
emellertid förbjuden på produktionsdjur, inklusive under gödningsperiod för uttjänta avelsdjur.
BILAGA II
Förteckning över förbjudna ämnen:
Förteckning A:
— Tyreostatika
— Stilbener, stilbenderivat, deras salter och estrar
— Östradiol 17–β och dess esterliknande derivat
Förteckning B:
— β-agonister
BILAGA III
Förteckning över tillfälligt förbjudna ämnen:
Ämnen med östrogen (andra än östradiol 17-β och dess esterliknande derivat),
androgen eller gestagen verkan
Motsvarighet i svenska bestämmelser
2 kap. 9-18 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och
läkemedelsanvändning.

Hormon 2
Följer jordbrukaren, i förekommande fall, restriktionerna kring överlåtelse av djur som
behandlats med hormoner?
Instruktion
Kontrollera
• via stalljournal och/eller läkemedelsjournal om det finns tecken på att lantbrukaren har
avyttrat hormonbehandlade djur inom karenstiden på ett sätt som strider mot
bestämmelserna,
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•

om länsveterinären har fått in anmälningar från Livsmedelsverket eller annat håll om
otillåten överlåtelse av hormonbehandlade djur.

I praktiken är det endast via provtagning och sakkunnig utredning av omständigheterna i det
enskilda fallet det går att konstatera en överträdelse och använda bedömningsvägledningen
nedan.
Kommentarer
Djur som hålls för slakt får inte behandlas med hormoner. Förutom överträdelser som
Jordbruksverkets eller länsstyrelsens personal upptäcker vid kontroll på gården ska denna
kontrollpunkt användas när länsstyrelsen konstaterar överträdelser efter utredning av ärenden
från Livsmedelsverkets restsubstanskontroll.
Bedömningsvägledning
1
Allvar

Omfattning
Varaktighet

Veterinärintyg
saknas men den
som övertagit
djuret/djuren har
ändå gjorts
medveten om att
karenstid pågick.
Behandlade djur
har inte slaktats.
Överträdelsen
berör ett djur

2

3

Behandlade djur
har slaktats inom
karenstiden men
inget kött har nått
marknaden, eller
har omedelbart
återkallats.*

Behandlade djur
har slaktats inom
karenstiden och
kött har nått ut på
marknaden utan att
återkallas.*

Överträdelsen
berör 2-3 djur

Överträdelsen
berör mer än 3
djur
Återkommande
tillfällen under
mer än ett halvår

Enstaka tillfälle Flera tillfällen
under senaste
under senaste
månaden, eller
halvåret
varaktighet kan
inte fastslås.
* Det är lantbrukarens agerande som ska bedömas, inte slakteriets. Utgångspunkten vid
konstaterade överträdelser av detta krav är att lantbrukaren har gjort ett fel vars allvarlighet kan
mildras om lantbrukaren bidrar snabbt och aktivt till att kött från behandlade djur inte når ut på
marknaden.
Bestämmelser som utgör tvärvillkor
Artikel 7 RÅDETS DIREKTIV 96/22/EG av den 29 april 1996 om förbud mot användning av
vissa ämnen med hormonell och tyreostatisk verkan samt av β-agonister vid
animalieproduktion och om upphävande av direktiv 81/602/EEG, 88/146/EEG och 88/299/EEG
Artikel 7
1. I handelssyfte får medlemsstaterna tillåta försäljning av husdjur avsedda för avel, eller
uttjänta avelsdjur, som under sin aktiva period varit föremål för någon av de behandlingar som
avses i artiklarna 4 och 5, samt tillåta anbringande av gemenskapens kontrollmärke på
kött från sådana djur, om villkoren i artiklarna 4 och 5 och karenstiden som avses i
försäljningstillståndet respekterats.
Handel med hästar med högt värde, särskilt kapplöpningshästar, tävlingshästar, cirkushästar
eller hästar avsedda för betäckning eller utställning, inklusive registrerade hästdjur som tillförts
6
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veterinärmedicinska läkemedel innehållande trenbolon allyl eller β-agonister i de syften som
anges i artikel 4, kan emellertid äga rum innan karenstiden är över, under förutsättning att
villkoren för tillförsel har uppfyllts och att slag av behandling samt datum för behandling anges
på det intyg eller pass som följer med dessa djur.
2. Kött eller produkter från djur som tillförts ämnen med östrogen, androgen eller gestagen
verkan eller β-agonister kan enligt reglerna om undantag från detta direktiv avyttras för
konsumtion endast om djuren i fråga har behandlats med veterinärmedicinska läkemedel som
uppfyller kraven i artikel 6, och under förutsättning att den föreskrivna karenstiden har
iakttagits innan djuren slaktas.
Motsvarighet i svenska bestämmelser
2 kap. 16-18 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och
läkemedelsanvändning.

Anmälan och förebyggande av TSE-sjukdomar hos djur
TSE 2
Har jordbrukaren omedelbart gjort anmälan till veterinär när det funnits anledning att misstänka
BSE, scrapie, Nor 98 eller annan TSE-sjukdom hos något djur som befunnit sig i jordbrukarens
vård?
Instruktioner
Kontrollera att anmälningsplikten är uppfylld i de fall det finns uppenbara symtom på någon
TSE-sjukdom eller lantbrukaren av andra skäl borde ha misstänkt att TSE-sjukdom fanns i
besättningen.
Kommentarer
Om det inte finns eller under kalenderåret har funnits skäl att misstänka TSE-sjukdom i
besättningen ska ”Ej aktuellt” markeras.
Bedömningsvägledning
1
Allvar

Omfattning

Har inte anmält
till veterinär trots
att det funnits
anledning att
misstänka
sjukdom, grundat
på annat än
synliga
sjukdomstecken
Överträdelsen
berör ett djur

2

3

Har inte anmält
till veterinär trots
synliga
sjukdomstecken

Har inte anmält
till veterinär trots
specifika
sjukdomstecken

Överträdelsen
berör 2-3 djur

Överträdelsen
berör mer än 3
djur
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Varaktighet

Det har gått högst
3 dagar sedan
anmälan borde ha
gjorts

Det har gått 4-7
dagar sedan
anmälan borde ha
gjorts

Det har gått mer
än en vecka
sedan anmälan
borde ha gjorts

Bestämmelser som utgör tvärvillkor
Artikel 11 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 999/2001 av
den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av
vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati
Artikel 11
Anmälan
Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 82/894/EEG (1) skall medlemsstaterna se till att
alla djur som misstänks vara smittade med TSE omedelbart anmälas till de behöriga
myndigheterna.
Medlemsstaterna skall regelbundet underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om
anmälda fall av TSE.
Den behöriga myndigheten skall utan dröjsmål vidta de åtgärder som fastställs i artikel 12 i
denna förordning, liksom alla andra nödvändiga åtgärder.

TSE 3
Har jordbrukaren, i förekommande fall, följt de förflyttningsrestriktioner m.m. som
myndigheterna beslutat om i samband med misstänkt TSE-fall?
Instruktioner
Om gården är belagd med restriktioner på grund av misstänkt eller konstaterat TSE-fall:
Kontrollera att lantbrukaren har följt de restriktioner som framgår av Jordbruksverkets beslut.
Kontakta länsveterinären eller Jordbruksverket vid osäkerhet om en gård är belagd med TSErestriktioner eller inte.
Kommentarer
Det kommer troligen snabbt att bli allmänt känt om någon gård i Sverige beläggs med TSErestriktioner eftersom det hittills bara hänt i enstaka fall. Om det inte finns eller under
kalenderåret har funnits några TSE-restriktioner gällande besättningen ska ”Ej aktuellt”
markeras.
Bedömningsvägledning
Om en gård spärras av p.g.a. misstänkt eller konstaterad TSE-sjukdom blir i regel den berörda
djurhållaren så väl underrättad om vilka restriktioner som gäller att det torde vara svårt att
betrakta eventuella överträdelser som något annat än avsiktliga. Avdraget på stöden bör därmed
normalt sättas till 20 %, med en möjlig variation mellan 15 % och 100 %. Om länsstyrelsen
ändå anser att en överträdelse endast utgör en försummelse gäller följande vägledning.
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Allvar

Omfattning
Varaktighet

1

2

Djuret är flyttat
till ägarens andra
och närliggande
egendom i dennes
egna fordon
Ett djur
Ett enstaka
välmotiverat
tillfälle (t.ex. av
djurskyddsskäl)

Djuret är flyttat
Djuret är
till ägarens andra levererat till slakt
egendom
eller till annan
lantbrukare
2 - 3 djur
Flyttning utan
välgrundat motiv,
utförd senaste
veckan

3

Mer än 3 djur
Upprepade
tillfällen sedan
starten av
avspärrningen

Bestämmelser som utgör tvärvillkor
Artiklarna 12-13 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 999/2001
av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning
av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati
Bestämmelserna finns tillgängliga via http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm
Innebörden av dem är att lantbrukaren måste följa de restriktioner som Jordbruksverket utfärdar
om TSE-sjukdom misstänks eller konstateras. Om det blir aktuellt att vidta sådana restriktioner
kommer det knappast att råda någon tvekan om vad som gäller i det enskilda fallet.
Jordbruksverket ser därför inget mervärde i att citera EG-bestämmelserna här.

TSE 4
Har jordbrukaren, i förekommande fall, sett till att provtagning för scrapie har skett efter att
sjuka får eller getter över 18 månaders ålder har avlivats eller självdött på gården?
Instruktioner
Kontrollera att lantbrukaren har skickat djuren till destruktion, vilket är det sätt på vilket
lantbrukaren i praktiken fullgör sin del av scrapieprogrammet.
Kommentarer
När sjuka djur avlider ska djurhållaren kontakta Svensk Lantbrukstjänst som hämtar djuret på
gården och som också genomför provtagningar på djuren. I vissa glesbefolkade delar av landet
är det tillåtet att i stället för hämtning av hela djuret skicka endast huvudet till analys.
Om inget tyder på att sjuka får eller getter över 18 månaders ålder har avlivats eller självdött på
gården under kalenderåret ska ”Ej aktuellt” markeras.
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Bedömningsvägledning
1
Allvar

Omfattning
Varaktighet

Väl
dokumenterad
diagnos om
annan orsak än
TSE-sjukdom
gjorde att det
sjuka djuret inte
skickades för
provtagning
Ett djur
Ej aktuellt

2

3

Oklar diagnos,
men ändå fanns
goda skäl att tro
att djuret var
sjukt av annan
orsak än TSEsjukdom

Oklar diagnos,
det gick inte att
utesluta TSEsjukdom och
provtagning
borde utan tvekan
ha skett

2-3 djur
Ej aktuellt

Mer än 3 djur
Ej aktuellt

Bestämmelser som utgör tvärvillkor
Det nationella scrapieprogrammet för Sverige som grundar sig på Kommissionens förordning
(EG) nr 1874/2003 av den 24 oktober 2003 om godkännande av nationella program för
kontroll av skrapie i vissa medlemsstater, om fastställande av kompletterande garantier samt
om beviljande av undantag för avelsprogram för resistens mot transmissibel spongiform
encefalopati hos får i enlighet med beslut 2003/100/EG
Det svenska scrapieprogrammet är ett omfattande dokument som bland annat klargör att
djurhållaren inte behöver stå för transport- och analyskostnader i samband med att hon/han
uppfyller provtagningsskyldigheten.

TSE 5
Är jordbrukaren, i förekommande fall, registrerad hos Jordbruksverket avseende import av
nötkreatur, får eller getter eller deras sperma, embryon eller ägg?
Instruktioner
Kontakta i förekommande fall relevant djurslagsenhet vid Jordbruksverkets avdelning för
djurskydd och hälsa för att kontrollera att lantbrukare som har importerat nötkreatur, får eller
getter eller deras sperma, embryon eller ägg är registrerade för import. Med import menas i
detta tvärvillkorssammanhang att lantbrukaren har köpt eller på annat sätt erhållit djur, sperma,
ägg eller embryon från ett eller flera länder utanför EU.
Även andra överträdelser av nedanstående TSE-bestämmelser hör hemma vid denna
kontrollpunkt, t.ex. om Jordbruksverket eller länsstyrelsen via Tullen får reda på en
överträdelse.
Kommentarer
Om inget tyder på att lantbrukaren ägnat sig åt import av nötkreatur, får eller getter eller deras
sperma, embryon eller ägg under kalenderåret ska ”Ej aktuellt” markeras.
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Bedömningsvägledning
1

2

3

Import har skett i
strid med
bestämmelserna, men
sedan har
djuren/avelsmaterialet
hanterats på ett sätt
som inte medfört
spridningsrisker för
TSE-sjukdom
En besättning utöver
den egna har löpt risk
att påverkas

Import har skett i
strid med
bestämmelserna, och
sedan har
djuren/avelsmaterialet
hanterats på ett sätt
som har medfört
spridningsrisker för
TSE-sjukdom
Flera besättningar
utöver den egna har
löpt risk att påverkas

Allvar

Import har
skett utan
registrering,
men övriga
bestämmelser
kring importen
är uppfyllda

Omfattning

Endast den
egna
besättningen
har löpt risk att
påverkas
Enstaka
Flera importtillfällen Återkommande
importtillfälle under senaste halvåret importtillfällen under
under senaste
mer än ett halvår
månaden, eller
varaktighet kan
inte fastslås.

Varaktighet

Bestämmelser som utgör tvärvillkor
Artikel 15 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 999/2001 av
den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av
vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati
Bestämmelserna finns tillgängliga via http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm
EG-bestämmelserna är omfattande, detaljerade och tekniska, vilket är ett viktigt skäl för att
lantbrukaren måste anmäla sin importverksamhet till Jordbruksverket och följa de instruktioner
lantbrukaren då får av verket. För den som anmält sin importverksamhet på rätt sätt råder
knappast någon tvekan om vad som gäller i det enskilda fallet. För den som importerar utan att
ha gjort anmälan är detta i sig en tvärvillkorsöverträdelse. Jordbruksverket ser inget mervärde i
att citera EG-bestämmelserna här.

Anmälan av vissa djursjukdomar
Det som i kontrollprotokollet är tre kontrollpunkter behandlas som ett avsnitt i
kontrollinstruktionen. Skälet till uppdelningen i protokollet är att anmälningsplikten för de olika
sjukdomarna återfinns i tre olika EG-direktiv (rättsakter). Tvärvillkorskontrollstatistiken till
EU-kommissionen måste redovisas separat för varje rättsakt.

Mulklöv 1, Svinpest 1, Blåtunga 1
Har jordbrukaren omedelbart gjort anmälan till veterinär när det funnits anledning att misstänka
någon av de sjukdomar som nämns i respektive kontrollpunkt hos något djur som befunnit sig i
jordbrukarens vård?
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Instruktioner
Om det finns uppenbara symtom på någon av sjukdomarna i fråga eller lantbrukaren av andra
skäl borde ha misstänkt att sjukdomen fanns i besättningen: Kontrollera med den veterinär som
lantbrukaren uppger att hon/han har gjort anmälan till att lantbrukaren har uppfyllt
anmälningsskyldigheten. Om lantbrukaren inte kan uppge vart hon/han har gjort anmälan är det
en indikation på att anmälningsskyldigheten inte är uppfylld.
Kommentarer
Om det inte finns eller under kalenderåret har funnits skäl att misstänka respektive sjukdom i
besättningen ska ”Ej aktuellt” markeras.
Bedömningsvägledning
1
Allvar

Omfattning
Varaktighet

Har inte anmält
till veterinär trots
att det funnits
anledning att
misstänka
sjukdom, grundat
på annat än
synliga
sjukdomstecken
Överträdelsen
berör ett djur

2

3

Har inte anmält
till veterinär trots
synliga
sjukdomstecken

Har inte anmält
till veterinär trots
specifika
sjukdomstecken

Överträdelsen
berör 2-3 djur

Överträdelsen
berör mer än 3
djur
Det har gått högst Det har gått 4-7
Det har gått mer
3 dagar sedan
dagar sedan
än en vecka
anmälan borde ha anmälan borde ha sedan anmälan
gjorts
gjorts
borde ha gjorts

Bestämmelse som utgör tvärvillkor
2 § första stycket Epizootilagen (1999:657)
Den som har anledning misstänka att en epizootisk sjukdom har drabbat djur i hans vård skall
omedelbart anmäla detta till distriktsveterinären eller annan veterinär.
Bakomliggande EG-direktiv samt annan information
• Artikel 3 Rådets direktiv 85/511/EEG av den 18 november 1985 om införande av
gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka.
• Artikel 3 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. (De sjukdomar som avses i detta direktiv är afrikansk
svinpest, vesikulär svinsjuka, boskapspest, peste de petits ruminants, får- och getkoppor,
vesikulär stomatit, lumpy skin disease eller rift valley fever.)
• Artikel 3 Rådets direktiv 2000/75/EG av den 20 november 2000 om fastställande av
särskilda bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue.
Beskrivning av sjukdomarna och deras symtom finns via www.jordbruksverket.se och
www.sva.se
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Bemyndiganden att utföra kontroller
Jordbruksverket överlåter med stöd av 15 § förordning (2006:815) om provtagning på djur,
m.m. åt länsstyrelserna att utöva offentlig kontroll i enlighet med ovanstående instruktioner.
Detta utgör inget hinder för Jordbruksverket och Livsmedelsverket att parallellt utöva offentlig
kontroll enligt samma förordning.
I nedan uppräknade regelverk framgår ansvarsfördelningen när det gäller kontroller av
tvärvillkor och extra tvärvillkor för miljöersättningar.
Direktstöd
Av 1 kap 11 § förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.
framgår att Jordbruksverket utövar den tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden av
rådets förordning (EG) nr 73/2009, kommissionens förordning (EG) nr 2235/2003,
kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009, kommissionens förordning (EG) nr 1121/2009,
kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 och av denna förordning om inte något annat
följer av denna förordning. Den närmare tillsynen inom länet utövas av länsstyrelsen.
Stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Innebörden av 1 kap. 18 § förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
är att Jordbruksverket samordnar kontrollen av miljöersättningar och
kompensationsbidrag och att länsstyrelsen utför kontrollen på plats när det gäller tvärvillkor och
extra tvärvillkor för miljöersättningar.
I detta ärende har avdelningschefen Mari Andersson beslutat.
Susanna Lundberg har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också
Örjan Zetterqvist, Per Folkeson och juristen Mikael Halonen deltagit.

Mari Andersson
Susanna Lundberg
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