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Smittbekämpningsenheten

Information om nya regler för får och getter
Du får detta eftersom du är registrerad som aktör på en eller flera anläggningar med
får eller getter.
Det är viktigt att du läser igenom allt eftersom det bland annat kan påverka
eventuella stöd som du får. På vår webbplats kan läsa mer om Registrering,
märkning och journalföring av får och getter. Du hittar informationen under
Startsida/Djur/Lantbruksdjur och hästar/Får och getter/Registrering,
märkning och journalföring.

Vi vill informera dig om EU:s krav på att:
•

du måste ha ett förflyttningsdokument när du flyttar får och getter till en
anläggning där du inte själv är registrerad som aktör. Förflyttningsdokument är
inte ett nytt krav men det hette tidigare transportdokument.
Förflyttningsdokumentet är nu en del av journalföringen.

Förflyttningsdokument – en del av journalföringen
När du flyttar får och getter ska ett förflyttningsdokument följa med till den nya
anläggningen. Detta gäller även när du skickar får och getter till ett slakteri.
Slakterier kan ha sina intransportsedlar godkända som förflyttningsdokument vid
förflyttning direkt till slakteri och då behöver du inte använda något separat
förflyttningsdokument. Lista över vilka slakterier som har sina intransportsedlar
godkända finns på Jordbruksverkets webbplats.
Det är du som är registrerad aktör på den anläggning fåren och getterna flyttas från
som ska fylla i dokumentet. Dokumentet ska inte skickas in till Jordbruksverket
utan ska förvaras på den mottagande anläggningen i minst 3 år.
Förflyttningsdokumentet är en del av kravet på journalföring. Reglerna om
märkning, rapportering och journalföring är till för att djuren ska gå att spåra vid
eventuella sjukdomsutbrott.
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Mall för förflyttningsdokumentet finns på Jordbruksverkets webbplats. Du hittar
mallen under Startsida/Broschyrer och blanketter/Sök/Förflyttningsdokument
får och get.

Du behöver inte använda förflyttningsdokument i följande fall.
•

När du flyttar får och getter mellan de anläggningar där du själv är registrerad
som aktör

•

När du flyttar får och getter till destruktion.

Du ska inte heller använda förflyttningsdokumentet för att rapportera att du tar
emot får och getter. Då ska du istället använda e-tjänsten eller blanketten för flytt
av får och getter. Du hittar e-tjänsten på Jordbruksverkets webbplats under
Startsida/Våra e-tjänster /Flytt av får, getter och grisar. Blanketten hittar du
under Startsida/Broschyrer och blanketter/Sök/Rapportering av förflyttning –
får och getter.

Så kan de nya reglerna påverka dig
Om du inte följer reglerna för hur du ska märka, rapportera och journalföra,
inklusive använder förflyttningsdokument, får du inte flytta djuren från din
anläggning.
Du kan också få avdrag på dina stöd men även få ett flyttförbud som förenas med
vite. För frågor om stöden ska du höra av dig till din länsstyrelse.

Övriga upplysningar
Ett annat krav som EU ställer är att du alltid ska anmäla förändringar som rör din
registrerade anläggning. Även du som inte har uppdaterat uppgifterna om din
anläggning efter februari 2021 behöver göra en komplettering.
Det gör du via e-tjänsten Registrera och ändra anläggning för djur och
avelsmaterial eller på blankett Registrera anläggning. Du hittar e-tjänsten på
webbplatsen Jordbruksverket.se/registreraanlaggning och blanketten på
Startsida/Broschyrer och blanketter/Sök/Registrera anläggning.
Det kan till exempel vara förändringar i din verksamhet, vilka arter som finns på
anläggningen eller dina kontaktuppgifter. Du ska också anmäla om du slutat med
djurhållning.

Om du har frågor
Kontakta Jordbruksverkets kundtjänst om du har frågor, telefon 0771-223 223.

