
1

Ingrid Sundin

Från: Klara.Eskilsson@jordbruksverket.se
Skickat: den 13 oktober 2022 16:23
Till: Klara.Eskilsson@jordbruksverket.se
Ämne: Remiss av förslag till nya föreskrifter om införsel och hållande av djur från Ukraina 

(6.6.16-16199/2022)
Bifogade filer: Missiv remiss Ukrainaföreskrifter.pdf; Ukraina-föreskrifter remissversion.pdf; 

konsekvensutredning Ukrainaföreskrifter.pdf; Särskild Konsekvensanalys 
Ukrainaföreskrifter.pdf; Formulär remissvar Ukrainaföreskrifter.docx

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Kategorier: Ingrid
AppServerName: p360_prod
DocumentID: RR 2022-251:01
DocumentIsArchived: -1

Hej! 

Se bifogad remiss gällande förslag till föreskrifter om särskilda villkor för införsel och hållande av sällskapsdjur 
från det krigsdrabbade Ukraina. Vi behöver ditt svar senast den 1 november 2022. 

Remissen består av: 
- föreskriftsförslag
- konsekvensutredning
- särskild konsekvensanalys
Bifogat finns även ett svarsformulär.
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REMISS 
 
 
2022-10-13 

 
Dnr 6.6.16-16199/2022 
 

 

Avdelningen för djurskydd och hälsa 
 

 Enligt sändlista 

   

   

Förslag till nya föreskrifter om införsel och hållande av 
djur från Ukraina 

Ni får härmed möjlighet att lämna synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter 

om särskilda villkor för införsel och hållande av sällskapsdjur från det 

krigsdrabbade Ukraina. Mer information om bakgrund till föreskriftsförslaget 

finns i konsekvensutredningen.  

Remissen består av: 

- föreskriftsförslag 

- konsekvensutredning 

- särskild konsekvensanalys 

 

Vi behöver era synpunkter på förslaget senast den 1 november 2022. Skicka ert 

svar per e-post till jordbruksverket@jordbruksverket.se. För att underlätta vårt 

arbete vill vi att ni lämnar ert svar i bifogat svarsformulär. I annat fall önskar vi 

ha ert svar i elektronisk form i t.ex. word-format.  

Ange ”Dnr: 6.6.16-16199/2022” i rubrikraden i ditt e-postsvar. 

 

Kontaktpersoner: 

Klara Eskilsson, klara.eskilsson@jordbruksverket.se   

Maria Cedersmyg, maria.cedersmyg@jordbruksverket.se  

 

Föreskriftsförslaget kommer även läggas Jordbruksverkets webbplats 

(www.jordbruksverket.se) – längst ner till höger under ”Övrigt” klicka på 

”Remisser och yttranden” och sedan på ”Remisser”.  

 

 

mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se
mailto:klara.eskilsson@jordbruksverket.se
mailto:maria.cedersmyg@jordbruksverket.se
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Statens jordbruksverks föreskrifter om särskilda villkor 

för införsel och hållande av sällskapsdjur från det 

krigsdrabbade Ukraina; 

 

 Saknr JK X 
Utkom från trycket 
den 8 december 2022 

   

beslutade den 1 december 2022.   

    

 

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 § förordningen (1994:1830) om 

införsel av levande djur, m.m., 3, 6 och 9 §§ förordningen (2006:815) om provtagning 

på djur, m.m., samt efter samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt och 

Tullverket, följande. 

 

1 §  I dessa föreskrifter betyder 

 

Djurhållare   Den som håller en hund, katt eller iller som 

har förts in i landet i enlighet med 2 § nedan. 

 

Förflyttning utan kommersiellt syfte Förflyttning enligt definitionen i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om 

överförbara djursjukdomar och om ändring 

och upphävande av vissa akter med avseende 

på djurhälsa (”djurhälsolag”)1.  

 

Sällskapsdjur    Sällskapsdjur enligt definitionen i artikel 

4.11 i förordning (EU) 2016/429. 

 

 

2 §  En person på flykt från det krigsdrabbade Ukraina får utan kommersiellt syfte föra 

in högst fem egna sällskapsdjur trots att de inte uppfyller villkoren i artiklarna 10 och 

14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 om förflyttning av 

sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 

998/20032.   

 

3 §  Den som håller en hund, katt eller iller som har förts in enligt 2 § ska se till att 

djuret kontrolleras av veterinär i samband med införseln eller snarast möjligt därefter, 

dock inom en månad efter införseln.  

Djurhållaren ska anmäla besöket till veterinären i förväg. 

Djurhållaren ska under veterinärbesöket se till att djuret inte kommer i kontakt med 

andra djur eller obehöriga människor. 

                                                 
1 EUT L 84, 31.3.2016, s. 1, (Celex 32016R0429). 
2 EUT L 178, 28.6.2013, s. 1, (Celex 32013R0576). 
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I samband med kontrollen ska följande handlingar, i den mån sådana finns, visas 

upp i original för veterinären: 

1. intyg om id-märkning, 

2. intyg om rabiesvaccination, samt 

3. laboratorierapport om analysresultatet rörande mängden rabiesantikroppar. 

4 §  Vid en veterinärkontroll enligt 3 § ska djurhållaren   

1. låta registrera sitt djur och för detta ändamål lämna följande uppgifter till 

veterinären för registrering hos Jordbruksverket: kontaktuppgifter till 

djurhållaren, djurets eventuella identitetsnummer samt sådana relevanta 

hälsouppgifter om djuret som veterinären eller Jordbruksverket begär in i syfte 

att bedöma djurets rabiesstatus, samt 

2. låta märka djuret så att det uppfyller de krav på märkning som anges i artikel 

17 i förordning (EU) nr 576/2013 om det inte redan gör det. 

5 §  När en hund, katt eller iller har kontrollerats enligt 3 § fattar Jordbruksverket vid 

behov beslut om lämpliga smittskyddsåtgärder baserat på djurets dokument och övriga 

relevanta uppgifter. Från tidpunkten för när djuret fördes in i Sverige fram till dess att 

djurhållaren har tagit del av Jordbruksverkets beslut ska djurhållaren se till att djuret 

inte har kontakt med andra djur eller människor utanför det hushåll där djuret hålls. 

Djuret får under denna period endast rastas i koppel/sele på platser där det inte kan 

träffa på icke kopplade djur. 

6 §  Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta om undantag från bestäm-

melserna i 3 och 4 §§. 

 

 

 

 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2023.  

 

 

 

 

 

  

CHRISTINA NORDIN 

 

 

 Maria Cedersmyg 

 (Smittbekämpningsenheten) 
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Konsekvensutredning 
 

Datum 
2022-10-13 

Diarienummer 
6.6.16-16199/2022 

 

Smittbekämpningsenheten 

Maria Cedersmyg 

 

Konsekvensutredning rörande förslag till nya 

föreskrifter om sällskapsdjur från Ukraina 

A. Allmänt 

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 

Bakgrund 

Den pågående invasionen av Ukraina har drivit människor på flykt. Det kommer 

just nu många ukrainska flyktingar till Sverige som har med sig sällskapsdjur, 

framför allt hundar och katter men också exempelvis illrar, fåglar och kaniner. 

Totalt har 45 194 ukrainska medborgare sökt skydd (massflykt + asyl) i Sverige 

under perioden v 7 - v 34. Av dessa bedömdes initialt 5-10 % ha sällskapsdjur med 

sig. Under sommaren förefaller andelen flyktingar med sällskapsdjur ha sjunkit till 

närmare 5 %. Våra nordiska grannländer har bedömt andelen till cirka 5 % sedan 

kriget inleddes.  

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 anges villkor för 

införsel av sällskapsdjur. I artikel 4.11 i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring 

och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) finns en 

definition av begreppet sällskapsdjur; i huvudsak omfattas följande arter: hundar, 

katter, illrar, fåglar, kaniner, gnagare, ryggradslösa djur, groddjur, kräldjur, samt 

blötdjur, kräftdjur och andra vattenlevande prydnadsdjur Med fåglar menas 

exemplar av andra fågelarter än höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, 

duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar (Ratitae). I förordningen anges höga krav 

på skydd mot rabies vid införsel av hundar, katter och illrar från Ukraina till EU.  

Rabies är en sjukdom med mycket allvarliga konsekvenser för djurs och 

människors hälsa och med stor samhällspåverkan. Rabiesvirus påverkar centrala 

nervsystemet, ger beteendeförändringar och muskelpåverkan och leder till döden. 

Sjukdomen kan förebyggas med vaccination men kan inte botas om symptom brutit 

ut. Det går inte att provta levande djur för att se om de bär på rabiesvirus utan det 

är först vid en obduktion man kan fastställa om djuret bär på viruset. Sjukdomen 

kan drabba alla varmblodiga däggdjur inklusive människa. Det är vanligen rovdjur 

som sprider smitta, varför regelverket riktas mot hundar, katter och illrar.  
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För fåglar ställs krav på åtgärder mot aviär influensa, medan det för övriga 

sällskapsdjur inte ställs andra krav än märkning eller beskrivning samt 

identitetshandling. 

Förskrifterna riktar sig endast till flyktingar från Ukraina med sällskapsdjur. 

Eventuella konsekvenser för veterinära företag som ska utföra den kontroll som 

beskrivs i föreskrifterna har därför inte konsekvensutretts. 

Problemet 

Majoriteten av de ukrainska djur som nu kommer uppfyller inte införselvillkoren. 

Jordbruksverket har bett Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) om hjälp med 

en bedömning av vilka av djuren som kan utgöra en risk för smittspridning vid 

införsel om de inte uppfyller ordinarie införselvillkor. När det gäller kaniner, 

gnagare och övriga små sällskapsdjur är detta inte ett allvarligt problem eftersom 

införseln inte bedöms medföra någon smittrisk. Vidare bedöms fåglarna utgöra en 

mindre risk för överföring av aviär influensa till svenska fjäderfäbesättningar. 

Däremot bedömer SVA att hundar, katter och illrar som har oklar rabiesstatus kan 

utgöra en potentiell rabiesrisk. Sverige är rabiesfritt sedan år 1886, medan Ukraina 

är ett land med förhöjd risk för sjukdomen. I normalfallet skulle därför dessa djur 

ha avvisats, vilket innebär att de återsänds eller avlivas. I fråga om djur från 

Ukraina som har anlänt med flyktingar till Sveriges gräns är dock återsändning 

vanligen inte möjlig eftersom flyktingarna inte kan återvända. Vi ser av humanitära 

skäl inte heller att avlivning av djur som kommer på flykt tillsammans med sin 

familj är tillrådligt. EU-kommissionen har dessutom uppmanat medlemsstaterna att 

vara flexibla i sin tillämpning av införselreglerna av just den anledningen, och har 

uppmanat medlemsstaterna att bortse från kravet på att tillstånd ska ha begärts i 

förväg för undantag enligt artikel 32.1 i förordning (EU) nr 576/20131. Genom 

undantaget i artikel 32.1 i ovan nämnda EU-förordning kan medlemsstaterna i 

undantagsfall besluta att tillåta förflyttningar av sällskapsdjur utan kommersiellt 

syfte till landet trots att djuren inte uppfyller införselkraven.  

Kortsiktig lösning genom beslut 

Med hänsyn till den exceptionella situationen som redogjorts för ovan beslutade 

Jordbruksverket den 22 mars 2022 om undantag från införselkraven för 

sällskapsdjur utan kommersiellt syfte som reser tillsammans med sin ägare från det 

krigsdrabbade Ukraina (dnr 6.6.18-05507/2022). Beslutet gäller till och med den 

31 december 2022. Undantaget har förenats med särskilda villkor rörande veterinär 

kontroll av rabiesstatus för de djur som inte blivit kontrollerade vid gränsen i 

samband med införseln. Syftet med den veterinära kontrollen är alltså att få en 

möjlighet att kontrollera och genom enskilda beslut hantera den eventuella 

                                                      
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om 

förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 

998/2003 
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rabiesrisk djuret kan utgöra. Registreringen ger Jordbruksverket en möjlighet att 

kontakta djurägaren vid ett eventuellt rabiesutbrott eller om det påträffas en 

förrymd ukrainsk hund, katt eller iller. Likaså ger det myndigheten en möjlighet att 

utföra kontroll av exempelvis beslut om hemisolering, vilka fattas rutinmässigt 

för att hålla djur som har tveksam rabiesstatus isolerade till dess 

inkubationstiden är över.  

Förslag till långsiktig lösning genom föreskrifter 

Eftersom det för närvarande inte finns några tecken på att kriget kommer att 

avslutas i närtid behöver vi ombesörja att det också efter den 31 december i år finns 

en möjlighet för ukrainska flyktingar att komma in i Sverige med sina 

sällskapsdjur. Det kan göras genom ett nytt beslut om undantag eller genom 

föreskrifter med motsvarande innehåll. Eftersom det behövs en långsiktig lösning 

är det lämpligare att anta föreskrifter än att förlänga beslutet.  

Jordbruksverket har tagit fram föreskrifter som omfattar följande: 

1. undantag från införselkraven för ukrainska flyktingars sällskapsdjur, och  

2. krav på att den som håller en hund, katt eller iller som förts in från Ukraina 

ska  

a. föra djuret till veterinär för kontroll, 

b. lämna uppgifter till veterinären för registrering hos 

Jordbruksverket, och 

c. hålla sitt djur isolerat fram till dess att Jordbruksverket beslutat om 

lämpliga smittskyddsåtgärder.  

Undantagsreglerna gäller inte för djur som ska ges bort eller säljas efter införseln, 

eftersom dessa då per definition inte är sällskapsdjur. Vi vet dock att det 

förekommer att flyktingar lämnar bort sina djur till andra personer trots att detta 

inte är tillåtet; till exempel känner vissa inte till förbudet, medan andra finner att de 

inte har råd att behålla sitt djur. Men också de djur som bytt ägare behöver tas till 

veterinär för kontroll, eftersom vi behöver säkerställa rabiesstatusen hos alla de 

ukrainska djuren i Sverige. Därför bör kontrollkravet omfatta samtliga ukrainska 

djur oavsett om de är kvar hos den ursprungliga ägaren eller har bytt ägare. Kravet 

riktas därför till djurhållaren för att det inte ska vara oklart vem som har ansvaret.  

2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka 

effekter det blir om någon reglering inte kommer till stånd 

Nedan beskrivs tre alternativ och vad de skulle föra med sig: 

I. Ingen reglering alls. 

Detta innebär att alla sällskapsdjur som anländer från Ukraina ska uppfylla 

ordinarie införselkrav. För den som flyr akut med en hund, katt eller iller  

är dock omöjligt att hinna ombesörja att djuret uppfyller kraven, eftersom 
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processen tar 4,5 månader. Det vara svårt att ens får tag på en veterinär 

som kan utfärda en identitetshandling för övriga djur. Om Sverige skulle 

hålla fast vid ordinarie införselkrav skulle det också gå emot EU-

kommissionens uppmaning till medlemsstaterna att inta en flexibel 

hållning till flyktingarna och deras sällskapsdjur. Vidare skulle det finnas 

en risk att flyktingar istället för in djuren illegalt i landet. Vi skulle då 

tappa all överblick över de ukrainska djuren och sakna både möjlighet att 

kontrollera rabiesstatus hos hundar, katter och illrar och möjlighet att 

förklara för deras ägare hur man skyddar sig och omgivningen mot rabies.  

 

II. Reglering (genom beslut eller föreskrift) som omfattar undantag från 

införselreglerna för alla sällskapsdjur utan särskilda villkor för 

veterinär kontroll. 

Detta innebär att vi släpper in alla sällskapsdjur, men att vi avstår både från 

att kontrollera rabiesstatus hos hund, katt och iller och från registrering. 

Det skulle medföra att vi på samma sätt som ovan tappar all överblick över 

ukrainska hundar, katter och illrar och saknar möjlighet att kommunicera 

med djurhållarna om riskerna för rabies.  

 

III. Reglering (genom beslut eller föreskrift) som omfattar undantag från 

införselreglerna samt särskilda villkor för veterinär kontroll av 

hundar, katter och illrar. 

Detta innebär att vi fortsätter medge undantag från införselkraven för 

ukrainska flyktingars sällskapsdjur, men att vi förenar det med krav på 

veterinär kontroll av hundar, katter och illrar. Det medför att vi uppnår att 

djurens identitet kontrolleras och att veterinären kan bedöma om djuret 

akut utgör någon risk för rabies, Genom att veterinären bistår med 

registrering av djuret har vi också möjlighet att kontrollera att vi får in 

korrekta uppgifter om djuret. Vidare är veterinären expert på 

djursjukdomar och därmed kompetent att kommunicera med djurhållaren 

kring rabies. I förlängningen får Jordbruksverket dessutom in det underlag 

som behövs för att vid behov besluta om skyddsåtgärder mot rabies, t ex. 

isolering.  

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

Följande berörs av regleringen: 

A. Undantaget från införselkraven berör de ukrainska flyktingar som tagit 

med sig ett sällskapsdjur vid flykten från Ukraina och nu befinner sig med 

djuret i Sverige.  

B. Registrerings- och kontrollkravet berör flyktingar som fört in en hund, 

katt eller iller enligt A, samt personer i Sverige som tagit över (köpt eller 

fått) en hund, katt eller iller som tagits hit av en ukrainsk flykting enligt A.  
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Regleringen berör inte de djurhållare enligt A och B ovan vars djur redan har 

genomgått kontroll och registrering hos veterinär.  

Föreskrifterna medför konsekvenser också för veterinära företag. Eftersom 

föreskrifterna inte riktar sig direkt till dessa företag beskrivs inte dessa 

konsekvenser för dessa i denna konsekvensutredning. 

4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt 

grundar sig på 

Jordbruksverket har enligt 3 § förordningen (1994:1830) om införsel av levande 

djur m.m. bemyndigande att föreskriva om villkor för införsel av djur samt 

registrering av den som för in djur i landet. 

Jordbruksverket har bemyndiganden att föreskriva om villkor för att förebygga och 

kontrollera smittsamma djursjukdomar, märkning och registrering av djur samt 

begränsningar av och villkor för hantering av djur samt kontakter mellan djur och 

människor enligt 3, 6 och 9 §§ förordning (2006:815) om provtagning på djur m.m. 

5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen 

medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda reglerings-

alternativen 

Eventuella kostnader vid veterinärbesöket står Jordbruksverket för, men 

djurhållaren bekostar resan till veterinären. I det fall djurhållaren anlitar en 

veterinär som gör hembesök står Jordbruksverket inte för veterinärens resekostnad. 

6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 

skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

Regleringen kan ses som en konsekvens av EU-kommissionens uppmaning till 

medlemsstaterna i februari 2022 att nyttja den undantagsmöjlighet som ges i artikel 

32 i förordning (EU) nr 576/2013. I denna artikel anges att medlemsstaterna genom 

undantag från villkoren i artiklarna 6, 9, 10 och 14 i undantagsfall får tillåta 

förflyttning utan kommersiellt syfte till deras territorium av sällskapsdjur vilka inte 

uppfyller de villkor som fastställs i de artiklarna, under förutsättning att vissa krav 

uppfylls. Artiklarna handlar om följande:  

- Artikel 6 och 9: krav för hundar, katter, illrar och i förekommande fall 

övriga sällskapsdjur enligt förordningens definition avseende märkning, 

vaccination, övriga hälsokrav, och identitetshandling vid förflyttning inom 

EU. 

- Artikel 10 och 14: krav för hundar, katter, illrar och i förekommande fall 

övriga sällskapsdjur enligt förordningens definition avseende märkning, 

vaccination, övriga hälsokrav, och identitetshandling vid förflyttning till 

EU från tredje land. 
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I artikel 4.11 i förordning (EU) 2016/429 finns en definition av begreppet 

sällskapsdjur.  

Vår bedömning är att de föreskrivna åtgärderna följer EU-kommissionens 

rekommendationer om en flexibel tolkning av införselvillkoren och därför inte 

innebär att vi går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 

Europeiska unionen. 

7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten 

för ikraftträdande och om det finns behov av speciella 

informationsinsatser 

Nu gällande beslut om undantag från införselkraven för sällskapsdjur från det 

krigsdrabbade Ukraina (dnr 6.6.18-05507/2022) upphör att gälla den 31 december 

2022. Det är därför lämpligt att de nya föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 

2023. 

B. Kommuner och regioner 

Markera med X: 

☒ Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller regioner. 

Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkten i 

avsnitt B. 

☐ Regleringen bedöms få effekter för kommuner eller regioner. 

Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkten i avsnitt B. 

1. Beskrivning av effekter för kommuner eller regioner 

 -  

C. 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 C. 

Kommentar: De företag som skulle kunnat komma i fråga är framför allt sådana 

som handlar med djur eller bedriver uppfödning. Sådana företag köper ibland in 

djur utomlands för att sälja vidare eller avla på. De aktuella reglerna gäller dock 

endast om djuren har förts in av en ukrainsk flykting. Möjligheten att få undantag 
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från ordinarie införselkrav gäller alltså inte vid införsel av handelsdjur, varför 

företagen som handlar eller bedriver avel inte berörs. 

Det förekommer dock att ukrainska flyktingar av olika skäl ger bort eller säljer sitt 

djur till en svensk person. Sådana djur omfattas också av dessa föreskrifter. Skulle 

det vara ett företag som tar över djuret gäller kraven alltså för detta såsom 

djurhållare, men kraven är alltså inte riktade till själva företaget.  

Mot bakgrund av det ovan angivna bedömer vi att företag inte berörs av 

föreskrifterna.  

☐ Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför 

en beskrivning av punkterna i avsnitt C. 

1. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är 

verksamma i samt storleken på företagen 

-  

2. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för 

företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa 

kostnader. 

-  

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 

-  

4. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka 

konkurrensförhållandena för företagen 

-  

5. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka 

företagen 

-  

6. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid 

reglernas utformning 

-  

D. Samråd 

1. Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd 

Tidigt samråd har hållits med Statens veterinärmedicinska anstalt.  
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E. Kontaktperson 

1. Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor 

Maria Cedersmyg maria.cedersmyg@jordbruksverket.se  

Klara Eskilsson klara.eskilsson@jordbruksverket.se  

Båda nås via Jordbruksverkets växel 036- 15 50 00. 

mailto:maria.cedersmyg@jordbruksverket.se
mailto:klara.eskilsson@jordbruksverket.se


 

 

Särskild konsekvensanalys - administrativa bördor för företagen 

Föreskriftens namn: Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2022:XX) om särskilda villkor för införsel och hållande av sällskapsdjur från det 

krigsdrabbade Ukraina 

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. 

2. Ange också om den 
administrativa bördan går utöver 
vad den legala grunden kräver. 

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  

-         

 

Summa administrativ kostnad per år 0 

Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor 

Ange samlad kostnad för administrativa bördor som upphävs  

på grund av föreskriften eller det allmänna rådet. 0 kronor 

 

Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att 

☐ Minska med ange antal kronor per år 

☒ Vara oförändrad 

☐ Öka med ange antal kronor per år 
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Datum 

Klicka eller tryck här för att 
ange datum. 

 
Ert dnr: 
Klicka eller tryck här för 
att ange text. 

 
 Remissinstans 

Klicka här för att ange text. 

   

   

 

Svarsblankett till REMISS av förslag till nya föreskrifter 
om införsel och hållande av djur från Ukraina – 
6.6.16.16199/2022 

 

För att underlätta vårt remissarbete är vi tacksamma om ni lämnar era 

synpunkter på denna svarsblankett. Skicka svarsblanketten elektroniskt via  

e-post till jordbruksverket@jordbruksverket.se  

Läs gärna igenom ”Tips till dig som skriver remissvar till Jordbruksverket” 

som finns på sista sidan i detta svarsformulär. 

 

Sammanfattning, allmänna synpunkter och kommentarer 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Detaljerade synpunkter och kommentarer 

1 § ☐ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

2 § ☐ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

 3 § ☐ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

 4 § ☐ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se
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Klicka eller tryck här för att ange text. 

 5 § ☐ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

 6 § ☐ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Tips till dig som skriver remissvar till Jordbruksverket 

Börja gärna med en sammanfattning 

När vi behandlar remissvar är det en stor fördel om de innehåller en inledande 

sammanfattning. Det underlättar vårt arbete när vi sammanställer alla 

remissvar. Men även remissinstanserna har ofta glädje av att skriva en 

sammanfattning. Den blir ett kvitto på att någon väsentlig punkt i svaret inte 

går förlorad. Tänk på att sammanfattningen bör vara kortfattad för att fylla 

sitt syfte. 

Det ska vara lätt att hitta synpunkter på olika delar av remissen 

För att det ska vara lätt att hitta och bli tydligt vilka ställningstagandena som 

lämnas för respektive paragraf i förslaget och skälen för dessa har vi valt att 

skicka ut detta svarsformulär som vi hoppas att samtliga remissinstanser 

använder. Det underlättar också vårt arbete med att analysera och 

sammanställa remissvaren.  

Undvik onödig textmassa 

Skriv kort. Den sammanlagda textmängden i en remiss kan bli avsevärd och 

vinsterna för läsaren blir stora om svaren är korta. Man ska inte heller bortse 

från att en kort och kärnfullt formulerad åsikt uppmärksammas mer än om 

budskapet framförs i en ordrik och mindre koncentrerad form. 

Undvik därför t.ex. att återge det remitterade förslaget som en inledning till 

de egna synpunkterna. Ett sådant återgivande kan dessutom göra det svårt att 

hitta remissinstansens egna ställningstaganden och skälen för dessa. Undvik 

också att till varje egen synpunkt skriva in vem det är som lämnar synpunkten.  

Språket ska vara klart och lättbegripligt 

Undvik ett alltför fackbetonat uttryckssätt. Remissvaret måste kunna läsas 

inte bara av den som tar emot svaret utan också av journalister och andra som 

vill ta del av remissvaren. 

Gör ställningstagandet tydligt 

Ibland kan det vara svårt att avgöra om en remissinstans instämmer i eller 

motsätter sig ett förslag. Formulera därför ställningstagandet klart och tydligt 

samt markera i kryssrutorna i svarsformuläret. Den som är tveksam bör klart 

säga detta och inte låta tveksamheten komma till uttryck genom svårtolkade 

formuleringar. I sådant fall bör någon kryssruta inte markeras. 

Skriv rakt på sak och konkret.  

Det är bra om läsaren slipper försöka översätta vaga och abstrakta 

uttryckssätt. Menar man att ”mer kontrollpersonal behövs”, bör man skriva 

det och inte att ”det föreligger ett avsevärt behov av en förstärkning av den 

personella resursmängden”. 

Undvik fackuttryck (utöver dem som använts i remissen) om man inte 

förklarar dem. 

Undvik mer eller mindre privata förkortningar. Ett ”bl.a.” förstås av var och 

en, men att exempelvis ”p.s.s.s.” ska uttolkas ”på samma sätt som” är en 

kunskap som är fördold för de flesta. 
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