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Märkning och registrering av djur 
I cirkulär 1993:200 och 1994:166 har Kommunförbundet behandlat kommu-
nernas möjlighet att ta del av uppgifter från lantbrukets företagsregister. I det 
senare cirkuläret konstaterade vi att kommunerna, enligt beslut i regerings-
rätten, inte har rätt  att ta del av uppgifter om djursammansättning, antalet 
djur och spridningsareal i lantbruksregistret. 

När Sverige nu är medlem i EU, har nya regler om märkning och registrering 
av djur trätt i kraft. All verksamhet där det på något sätt förekommer 
hantering av nötkreatur inkluderande bufflar, svin, får eller getter måste 
registreras. Andra exempel på verksamheter som måste registreras är visning 
av djur  (t ex i djurparker eller vid utställningar), livdjursförmedling, handel 
med djur, livdjursauktioner, slakterier och försöksdjursanläggningar.  

De uppgifter som anmäls för registrering sammanställs i ett centralt register. 
För varje produktionsplats ska registret innehålla uppgifter om: 

*  ägare till verksamheten (innehavare) 
*  djurhållare, d v s den person som har ansvaret för verksamheten 
*  djurslag 
*  stadigvarande innehav av moderdjur som får avkomma på produktions-
platsen 
*  besöksadress och fastighetsbeteckning för produktionsplatsen 
*  produktionsplatsnummer. 

Dessa uppgifter kommer att vara offentliga. Kommunerna kan begära att få 
ta del av uppgifterna från Statens Jordbruksverk. 

 

 

 

 

För ytterligare information kan man ringa Jordbruksverkets EU-telefonpanel 
(tfn 020 - 47 38 19). EU-informationsbroschyren ”Nya regler för djur-
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märkning” kan beställas från Jordbruksverkets Informationsenhet (tfn 036 - 
15 50 00). Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Linda 
Fidjeland, Plan- och miljösektionen (tfn 08 - 772 43 92). 
 
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Plan- och miljösektionen 
 
 
 
Rolf A Karlson 
 
    Linda Fidjeland 
 

 

Bilaga: Statens Jordbruksverkets föreskrifter om märkning och registrering av 
djur (SJVFS 1994:190, Saknr K 13). 


