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SJVFS 2016:xx
Statens jordbruksverks föreskrifter om insamling av
uppgifter om kläckägg och kycklingar;

Utkom från trycket
den x december 2016

beslutade den XX december 2016.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om
den officiella statistiken, följande.
1 § Av artikel 8 och 11 i Kommissionens förordning (EG) nr 617/2008 av den 27
juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när
det gäller handelsnormer för kläckägg och gårdsuppfödda kycklingar, följer att
Sverige månadsvis och årligen ska samla in uppgifter om kläckägg och kycklingar.
2 § Kläckerier som har en kapacitet att samtidigt placera minst 1 000 kläckägg i
ruvmaskin ska lämna uppgifter till Jordbruksverket.
3 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketterna ”Månatliga uppgifter” och
”Årliga uppgifter” som utgör bilagor till denna författning.
De uppgifter som ska lämnas månadsvis ska ha kommit in till Jordbruksverket
senast den 15:e månaden efter den månad som uppgifterna avser.
De uppgifter som ska lämnas årligen ska ha kommit in till Jordbruksverket senast
den 15 januari året efter det år som uppgifterna avser.
----------Denna författning träder i kraft den XX december 2016, då Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1995:44) om insamling av uppgifter om ägg som placerats för
kläckning, kläckta kycklingar och kycklingar som tas i bruk ska upphöra att gälla.

LEIF DENNEBERG

Saranda Daka
(Statistikenheten)

KONSEKVENSUTREDNING
2016-september-30

Dnr 3.10.16-8139/16

Statistikenheten

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ny
föreskrift om insamling av uppgifter om ägg som
placerats för kläckning, kläckta kycklingar och
kycklingar som ska tas i bruk
Inledning
I det här dokumentet förklarar vi hur Jordbruksverkets förslag till ny föreskrift om
insamling av uppgifter om äggkläckning kommer att påverka de företag som berörs av
regleringen. Föreskriften i sig är inte ny, utan en uppdatering som ersätter en äldre version.
Innan föreskriften beslutas får andra lämna synpunkter på förslaget.

A Allmänt
1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå
Förslaget till ny föreskrift är en reglering av skyldighet för svenska kläckerier att lämna
uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla de skyldigheter som Sverige har gentemot EU
när det gäller statistikuppgifter om ägg som placerats för kläckning, kläckta kycklingar och
kycklingar som ska tas i bruk.
Jordbruksverket föreskriver med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella
statistiken. Syftet med undersökningen är att uppfylla EU:s krav på rapportering av
statistikuppgifter enligt kommissionens förordning (EG) nr 617/2008 av den 27 juni 2008
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller
handelsnormer för kläckägg och gårdsuppfödda kycklingar.
Månadsapportering av kläckningsstatistik till Kommissionen och Eurostat består av två
delar. I den första delen redovisas antal kläckägg som placeras i ruvmaskin samt
användningen av de kläckta kycklingarna. I den andra delen rapporteras handel med
kycklingar inom- och utanför EU. Den årliga rapporteringen innehåller uppgifter om
kläckeriets kapacitet och användning av ruvmaskiner. De uppgifter som redovisas
månadsvis anges i bilaga III i förordningen (EG) nr 617/2008, medan de årliga anges i
bilaga IV till samma förordning. När siffrorna kommit in till Jordbruksverket sammanställs
dessa på ett rapporteringsark och sänds till Kommissionen och Eurostat.
Uppgifterna som efterfrågas av EU berör företag som har olika inriktningar, till exempel
slaktkyckling, värphöns eller kalkon. I Sverige är det endast ett fåtal företag (ca 6 stycken)
som berörs av undersökningen. Dessa har olika inriktningar vilket innebär att antalet
företag per inriktning är färre än det minsta antal som krävs av sekretesskäl för att
uppgifterna ska få publiceras. Detta är även anledningen till att Jordbruksverket inte
publicerar uppgifterna. Uppgifterna som företagen lämnar till Jordbruksverket får användas
av Kommissionen som underlag för marknadsbedömningar inom EU. Dock är de
sekretessmarkerade för att Kommissionen ska veta att de inte får publiceras.
I Jordbruksverkets förslag till föreskrift beläggs undersökningen med uppgiftslämnarplikt.
Syftet med att reglera skyldigheten i föreskrift handlar om att öka svarsbenägenheten hos
kläckerierna. Jordbruksverket har vid flera tillfällen blivit uppmärksammat av EU på att den
årliga statistiken från Sverige ofta insänds alltför sent. Det är även så att vi reviderar
månadsuppgifterna efter sändning till Kommissionen och Eurostat då uppgifterna inte
inkommit till jordbruksverket i tid.

Uppläggning och genomförande av undersökningen
Undersökningen är en totalinsamling för samtliga kläckerier med en kapacitet att samtidigt
placera minst 1 000 kläckägg i ruvmaskin.
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Kläckerierna får en blankett från jordbruksverket varje månad där de får besvara frågor om:
a) kläckägg som placerats i ruvmaskin, b) kläckta kycklingar, c) handel med EUmedlemsländer, och d) handel med länder utanför EU. En gång om året får företagen en
blankett där uppgifter om: a) kapacitet antal kläckägg i ruvmaskin och b) placerade
kläckägg i ruvmaskin efterfrågas. Månadsstatistiken ska lämnas till Jordbruksverket senast
den 15:e månaden efter den månad som statistiken avser. Den årliga statistiken ska lämnas
till Jordbruksverket senast den 15:e januari året efter det år som statistiken avser.
Tillsammans med blanketterna får företagen även svarskuvert för att kunna skicka den
ifyllda blanketten till Jordbruksverket. Företagen har även möjlighet att besvara
undersökningen genom att ringa eller mejla in uppgifterna till Statistikenheten. 3 av de 6
företag som ingår i undersökningen besvarar denna via mejl.

2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna
blir om någon reglering inte kommer till stånd
En alternativ lösning är att det blir frivilligt att lämna statistikuppgifter om
äggkläckning. Därmed kommer statistik avseende äggkläckning inte kunna
säkerställas och Sveriges skyldigheter gentemot EU kommer i vissa eller samtliga fall
inte att kunna uppfyllas.
Jordbruksverket har vid flera tillfällen blivit uppmärksammat av EU på att den årliga
statistiken från Sverige ofta insänds alltför sent. Det är även så att vi reviderar
månadsuppgifterna efter sändning till Kommissionen och Eurostat då uppgifterna inte
inkommit till jordbruksverket i tid.

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
Alla kläckerier med en kapacitet att samtidigt placera minst 1 000 kläckägg i ruvmaskin
berörs av regleringen. Antalet kläckerier som berörs är i dagsläget 6 stycken.

4. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda
regleringsalternativen
Jordbruksverket föreskriver med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella
statistiken. Syftet med undersökningen är att uppfylla EU:s krav på rapportering av
statistikuppgifter enligt kommissionens förordning (EG) nr 617/2008 av den 27 juni 2008
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller
handelsnormer för kläckägg och gårdsuppfödda kycklingar.
Den kostnad som regleringen medför är den tid som kläckerierna får avsätta för att fylla i
frågeformulären. Regleringen medför inte några sociala konsekvenser.
Vår beräkning visar att månadsblanketten tar 5 minuter att fylla i. Den årliga blanketten tar
2 min. Den totala administrativa kostnaden för undersökningen har beräknats till 2 784
kr/år.

5. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Regleringen överensstämmer med de skyldigheter som Sverige har enligt Kommissionens
förordning (EG) nr 617/2008. Företagen besvarar endast de uppgifter som efterfrågas i
förordningen.

6. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser
Särskild hänsyn till ikraftträdandet behövs inte. Det finns inte heller behov av speciella
informationsinsatser.

7. Konsekvenser för landsbygden
Regleringen innebär inga konsekvenser för landsbygden.
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B Företag
Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver
näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och
självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett.
Markera med x
( ) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i
avsnitt B.
(x) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför
en beskrivning av punkterna i avsnitt B.

1. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är
verksamma i samt storleken på företagen
Det antal företag som berörs är 6 stycken. Undersökningen är en totalundersökning av
samtliga företag i branschen.

2. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen
och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader.
Vår beräkning visar att månadsblanketten tar 5 minuter att fylla i. Den årliga blanketten tar
2 min. Den totala administrativa kostnaden för undersökningen har beräknats till 2 784
kr/år.

3. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för
företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta
till följd av den föreslagna regleringen
Regleringen medför inga andra kostnader för företagen än kostnaderna för
uppgiftslämnarbördan. Företagen behöver inte vidta några förändringar i sin verksamhet till
följd av den föreslagna regleringen.

3. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen
Undersökningen påverkar inte konkurrensförhållandena för företagen.

4. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka
företagen
Regleringen kommer inte att påverka företagen i några andra avseenden.

5. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas
utformning
De företag som ingår i undersökningarna medelstora till stora företag. Regleringen är
således i stor utsträckning riktad mot stora företag och några särskilda hänsyn till de små
företagens förutsättningar behövs inte.

C Kommuner och landsting
Markera med x

(x) Regleringen bedöms inte innebära förändringar av kommunala befogenheter eller
skyldigheter respektive förändringar av grunderna för kommunerna eller
landstingens organisationer eller verksamhetsformer. Konsekvensutredningen
innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i avsnitt C.
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() Regleringen bedöms innebära förändringar av kommunala befogenheter eller
skyldigheter respektive förändringar av grunderna för kommunerna eller
landstingens organisationer eller verksamhetsformer. Konsekvensutredningen
innehåller därför en beskrivning av punkterna i avsnitt C.

D Samråd
1. Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd
Ett tidigt samråd har genomförts med dessa samrådsorgan: Näringslivets nämnd för
regelgranskning, Regelrådet, Statistiska centralbyrån, Lantbrukarnas riksförbund, Gröna
näringens riksorganisation, Länsstyrelsen, Sveriges lantbruksuniversitet, Svenska ägg,
Svensk fågel och Agrifood economics centre.

E Övrigt
Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall för konsekvensutredning. Både
föreskrift och konsekvensutredning har klarspråkgranskats.

F Kontaktperson
1. Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor
Saranda Daka, 036- 15 59 26, saranda.daka@jordbruksverket.se
Jonas Hammarstrand, 036- 15 62 45, jonas.hammarstrand@jordbruksverket.se
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ANTAL ÄGG SOM PLACERATS I RUVMASKIN OCH
ANTAL KLÄCKTA KYCKLINGAR FÖRDELADE EFTER ANVÄNDNING

Företag:

År:

A. Kläckägg som placerats i ruvmaskin, 1 000- tal
Månad
Far- och morföräldradjur och föräldradjur
Tuppar, höns, kycklingar för avel
Värpning
Kött
Bruksdjur
Tuppar, höns, kycklingar
Värpning
Kött
Kombinerad
Ankor
Gäss
Kalkoner

B. Kläckta kycklingar, 1 000 tal

Månad
Morföräldrahönor och moderdjur
Kycklingar av honkön för avel
Värpning
Kött

Kycklingar av honkön för äggproduktion

Slaktkycklingar av båda könen
Tuppar, höns, kycklingar (broiler)
Ankor
Gäss
Kalkoner

Kycklingar för äggproduktion och slakt (kombination)
Kycklingar av båda könen

Ungtuppar för könssortering

EXTERN HANDEL MED FJÄDERFÄKYCKLINGAR
Företag:
Handel mellan EU-medlemsländer
IMPORT (1000-tal djur)

Månad

Fjäderfä av honkön för avel och fortplantning
Hönskycklingar:
Värpning
Kött
Bruksdjur: Kycklingar
Värpning
Kött
Kombinerad
Fjäderfä av honkön för avel och fortplantning
Ankor
Gäss
Kalkoner
Bruksdjur
Ankor
Gäss
Kalkoner
EXPORT (1000-tal djur)
Fjäderfä av honkön för avel och fortplantning
Hönskycklingar:
Värpning
Kött
Bruksdjur: Kycklingar
Värpning
Kött
Kombinerad
Fjäderfä av honkön för avel och fortplantning
Ankor
Gäss
Kalkoner
Bruksdjur
Ankor
Gäss
Kalkoner

Månad

EXTERN HANDEL MED FJÄDERFÄKYCKLINGAR
Företag:
Handel från och till icke EU-medlemsländer
IMPORT (1000-tal djur)

Månad

Fjäderfä av honkön för avel och fortplantning
Hönskycklingar:
Värpning
Kött
Bruksdjur: Kycklingar
Värpning
Kött
Kombinerad
Fjäderfä av honkön för avel och fortplantning
Ankor
Gäss
Kalkoner
Bruksdjur
Ankor
Gäss
Kalkoner
EXPORT (1000-tal djur)
Fjäderfä av honkön för avel och fortplantning
Hönskycklingar:
Värpning
Kött
Bruksdjur: Kycklingar
Värpning
Kött
Kombinerad
Fjäderfä av honkön för avel och fortplantning
Ankor
Gäss
Kalkoner
Bruksdjur
Ankor
Gäss
Kalkoner

Månad

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS
- administrativa bördor för företagen

I tabellen ska du ange de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna rådet
som innehåller administrativa bördor för företagen och göra en bedömning av den
samlade kostnaden för respektive börda. Endast en börda ska anges per
rad.
Du ska bifoga den ifyllda tabellen till konsekvensutredningen.

Föreskriftens namn: Statens jordbruksverks föreskrifter om insamling av uppgifter om kläckägg och kycklingar; (SJVFS 2016: xx)

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.

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
administrativa
bördan

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

De företag som
berörs är samtliga
kläckerier i Sverige
med en kapacitet att
samtidigt placera
minst 1 000 kläckägg
i ruvmaskin.

Vår beräkning visar att de
blanketter som måste
besvaras månadsvis tar 5
min att fylla i. Den årliga
blanketten beräknas ta 2
minuter att fylla i.

Den totala
Kostnad/h = 449
populationen är 6
Antal min för blankett
företag.
som besvaras
månadsvis = 5

2)

Ange också om den
administrativa bördan går utöver
vad den legala grunden kräver.
Jordbruksverket
föreskriver skyldighet
för kläckerier att
lämna månatliga och
årliga
statistikuppgifter till
Jordbruksverket

Jordbruksverket föreskriver med stöd av
15 § förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken.
Undersökningen genomförs för att SE ska
uppfylla Kommissionens förordning (EG) nr
617/2008 av den 27 juni 2008 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 1234/2007 när det gäller
handelsnormer för kläckägg och
gårdsuppfödda kycklinga (artikel 8 och 11).

1) Nej
2) Den administrativa bördan går
inte utöver vad den legala grunder
kräver.

Summan administrativ kostnad per år

Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor
Kronor

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

2 784

Antal min för blankett
som besvaras årligen
=2

2 784 kr

Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att:
Minska med x kronor per år
Vara oförändrad då föreskriften är en uppdatering av en äldre version
Öka med x kronor per år

Företag:

År:
Tuppar, hönor, slaktkycklingar

Kapacitet antal kläckägg i ruvmaskin

Placerade kläckägg i ruvmaskin
Värpras
Köttras
Kombination

Ankor
Placerade kläckägg i ruvmaskin

Kapacitet antal kläckägg i ruvmaskin

Gäss
Kapacitet antal kläckägg i ruvmaskin

Placerade kläckägg i ruvmaskin

Kalkoner
Kapacitet antal kläckägg i ruvmaskin

Placerade kläckägg i ruvmaskin

Med kapacitet avses antal ägg som samtidigt kan placeras i ruvmaskin för kläckning, tusental.
Det rör sig inte om antal per omgång, utan totala antalet platser som kan användas.
Med placerade kläckägg i ruvmaskin avses antal ägg som totalt har placerats i ruvmaskin för kläckning under året, tusental.
(För tuppar, höns och kycklingar anges även fördelningen av produktionen per ras).

