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Jordbruksverket
Enheten för häst, fjäderfä och vilt
551 82 Jönköping

Yttrande över Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m.
Regelrådets ställningstagande
Regelrådets yttrande avser endast de föreslagna föreskrifterna. Allmänna råd omfattas inte av
Regelrådets granskning.
Regelrådet avstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om djurskydd och djurhållning inom lantbruket. De
djurslag som omfattas är nötkreatur, gris, får, get, fjäderfä utom strutsfåglar samt pälsdjur.
Föreskrifterna ersätter Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:5) om
djurhållning inom lantbruket m.m.
Den upprättade konsekvensutredningen behandlar endast de delar av förslaget som innebär materiella
nyheter i förhållande till Djurskyddsmyndighetens nu gällande föreskrifter om djurhållning. Enligt
Regelrådets uppfattning ska en konsekvensutredning emellertid omfatta föreskrifterna i sin helhet när,
såsom nu är fallet, det är fråga om helt nya föreskrifter. Den omständigheten att delar av de föreslagna
föreskrifterna kan vara identiska med gällande regler på området innebär således inte att dessa kan
undantas i konsekvensutredningen. En fullständig konsekvensutredning är nödvändig för att möjliggöra
en samlad översyn av föreskrifternas administrativa effekter och tillgodoser också önskemålet att
minimera antalet regler som inte föregåtts av en konsekvensutredning. En annan sak är att tidigare
upprättade konsekvensutredningar kan utnyttjas när äldre bestämmelser i oförändrat skick tas in i nya
föreskrifter och att den aktuella konsekvensutredningens omfattning får bedömas med hänsyn till
omständigheterna i det enskilda fallet.
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I avsaknad av en fullständig konsekvensutredning kan Regelrådet inte avgöra om de från administrativ
synpunkt lämpligaste lösningarna har valts. Regelrådet avstyrker därför förslaget.

Synpunkter på konsekvensutredningen
Som framgår av det föregående omfattar konsekvensutredningen inte allt som föreslås och uppfyller
därmed inte, trots att de ekonomiska effekterna av de förslag som innebär ändringar jämfört med
tidigare reglering beskrivits på ett godtagbart sätt, de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen är därför bristfällig.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 22 april 2010.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm och Carl Gustav Fernlund. Ärendet
föredrogs av kommittésekreteraren Oscar Fredriksson.

Stig von Bahr
Ordförande

Oscar Fredriksson
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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