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Djuravdelningen
David Slottner

Samtliga länsstyrelser

Offentlig kontroll av bestämmelser om identifiering 
och registrering av hästdjur 

Jordbruksverkets beslut

Jordbruksverket överlåter åt länsstyrelserna att utöva offentlig kontroll och att ut-
föra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i fråga om 
aktörers och utfärdande organs efterlevnad av följande regelverk och 
bestämmelser: 

1. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/963 av den 10 juni 2021 
om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 och (EU) 2019/6 vad gäller 
identifiering och registrering av hästdjur och om fastställande av förlagor till 
identitetshandlingar för dessa djur. 

2. Artiklarna 58 (Skyldigheter för aktörer som håller hästdjur när det gäller iden-
tifieringsmärken och metoder för identifiering av dessa djur, deras anbringande 
och användning), 61 (Undantag när det gäller identifiering av hållna hästdjur 
som förflyttas till ett slakteri eller som åtföljs av en tillfällig identitetshand-
ling), 63 (Skyldigheter för aktörer som använder alternativa metoder för identi-
fiering), 65 (Identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela 
livstid) och 66 (Skyldigheter för aktörer som håller hästdjur när det gäller iden-
titetshandlingar som gäller under hästdjurets hela livstid) i kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2019/2035 av den 28 juni 2019 om komplettering 
av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller 
bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier 
samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg.

Detta beslut ersätter Jordbruksverkets beslut från den 22 december 2015 med dnr 
5.1.17-12856/15.

Beskrivning av ärendet

Jordbruksverket har genom tidigare beslut 2009 (dnr 36-10014/09) och 2015 (dnr 
5.1.17-12856/15) överlåtit den offentliga kontrollen av bestämmelser kopplade till 
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identifiering av hästdjur åt länsstyrelserna. Efter att EU:s djurhälsolag1 har börjat 
tillämpas finns bestämmelserna om registrering och identifiering av hästdjur nu-
mera i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/963 och i kommis-
sionens delegerade förordning (EU) 2019/2035.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/963 fastställer tillämpnings-
föreskrifter till tre olika EU-förordningar:

• 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”), 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 
om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till 
unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem 
och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG 
och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel 
(förordningen om djuravel), samt

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 
2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 
2001/82/EG.

Den offentliga kontrollen av kommissionens genomförandeförordning (EU) 
2021/963 och tillämpliga delar av kommissionens delegerade förordning (EU) 
2019/2035 omfattar kontroll av att aktörer (tidigare djurhållare), veterinärer samt 
de organisationer som utfärdar identitetshandlingar för hästdjur (hästpass) efter-
lever bestämmelserna kopplade till det område som nämnda EU-förordningar re-
glerar, dvs. identifiering och registrering av hästdjur. Behörig myndighet att utöva 
den här kontrollen är Jordbruksverket men verket har möjlighet att överlåta kon-
trollen åt länsstyrelserna.2

Aktörer (tidigare djurhållare), veterinärer samt organisationer som utfärdar identi-
tetshandlingar för hästdjur (hästpass) måste också förhålla sig till andra regelverk 
kopplade till hästdjur såsom bestämmelser och villkor avseende djurhållning, vete-
rinärmedicinska behandlingar samt avel och semin. Behöriga myndigheter att utöva 

1 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”) samt till denna förordning antagna genomförandeförordningar och delegerade 
förordningar.
2 Se 12 och 15 §§ förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.
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kontroll över djurhållning, över avels- och seminfrågor samt över veterinärer och 
annan djurhälsopersonal är länsstyrelserna.3

Motivering

Enligt 2 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. kompletterar denna lag 
helt eller delvis sådana bestämmelser i EU-förordningar (EU-bestämmelser) som 
faller inom lagens tillämpningsområde. De EU-förordningar som lagen helt eller 
delvis kompletterar framgår av tillkännagivande (2022:16) om de EU-bestäm-
melser som lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. kompletterar. I detta 
tillkännagivande anges att lagen om provtagning på djur, m.m. kompletterar 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429. Härav följer att lagen 
även kompletterar till denna förordning antagna delegerade förordningar och 
genomförandeförordningar .

I 12 och 15 §§ förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. anges att 
Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och utföra annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt att Jordbruksverket 
får överlåta detta åt länsstyrelserna. När Jordbruksverket överlåter offentlig kon-
troll och annan offentlig verksamhet åt länsstyrelserna, är länsstyrelserna behöriga 
myndigheter att utföra offentlig kontroll och annan offentlig myndighet.

Jordbruksverkets uppfattning är att den offentliga kontrollen ska samordnas i så 
stor utsträckning som möjligt. För att underlätta samordningen av kontrollbesök 
inom olika lagstiftningsområden är det ändamålsenligt med få kontrollmyndig-
heter. Länsstyrelserna utövar redan kontroll över djurhållare inom flera lagstift-
ningsområden samt är utpekad behörig myndighet att kontrollera efterlevnaden av 
två av de tre EU-förordningar som kommissionens genomförandeförordning (EU) 
2021/963 bygger på. Jordbruksverket bedömer därför att det är lämpligt att i 
tillämpliga delar överlåta kontrollen avseende identifiering och registrering av 
hästdjur till länsstyrelserna.

I detta ärende har avdelningschefen Annett Kjellberg beslutat. David Slottner har 
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Anna Tilly och verks-
juristen Ann Bladh deltagit.

3 Se 8 kap. 6 § djurskyddsförordningen (2019:66), 10 § förordningen (2006:816) om kontroll av 
husdjur, m.m. och 5 kap. 1 och 4 §§ förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens 
hälso- och sjukvård.
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Annett Kjellberg David Slottner

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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