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Remiss: En samlad Djurhälsoreglering (SOU 2020:62)
Sammanfattning
Arbetsmiljöverket har inget att invända mot förslaget till en ny djurhälsolag.
Arbetsmiljöverket vill dock ur ett arbetsmiljöperspektiv betona vikten av att
berörda verksamheter riskbedömer vilka konsekvenser ett utökat ansvar och
eventuella förändringar i verksamheten kan innebära för berörda arbetstagare.
Arbetsmiljöverket ser även ett behov av informations- och utbildningsinsatser
samt vägledande material i samband med implementeringen av en ny
djurhälsolag, framförallt för de bestämmelser som handlar om ett utökat ansvar
och utökade straffbestämmelser och införande av sanktionsavgifter.

Dock innebär förslaget ett utökat ansvar och i vissa fall nya uppgifter för ett
antal aktörer. Arbetsmiljöverket vill ur ett arbetsmiljöperspektiv betona vikten
av att berörda verksamheter riskbedömer vilka konsekvenser ett utökat ansvar
och eventuella förändringar i verksamheten kan innebära för berörda
arbetstagare. Ett exempel på en sådan förändring är den nya organisation som
behöver byggas upp när Jordbruksverket tar över ansvaret för bihälsa samt för
de länsstyrelser där uppdraget med bitillsynsmän upphör.
I förslaget till en ny djurhälsolag föreslås ett utökat ansvar att vidta åtgärder för
att förhindra smittspridning, för bland andra djurhållare, andra
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Godkänd 2021-02-17 av Erna Zelmin-Ekenhem

Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden
Utredningen föreslår att det införs en ny djurhälsolag och en tillhörande
djurhälsoförordning som ersätter befintlig nationell lagstiftning inom området.
Syftet är att anpassa lagstiftningen till EU:s djurhälsoförordning (2016/429) och
andra nya EU-rättsakter.
Arbetsmiljöverket har inget att invända mot förslaget till en ny djurhälsolag. En
stor del av bestämmelserna i förslaget finns i befintlig lagstiftning.
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djuryrkesverksamma och veterinärer. Dessutom föreslås utökade
straffbestämmelser och införande av sanktionsavgifter för vissa aktörer. Dessa
nya bestämmelser kan innebära påverkan på arbetsmiljön för berörda
arbetstagare och därför bör implementeringen av bestämmelserna åtföljas av
informations- och utbildningsinsatser samt vägledande material.
I den fortsatta beredningen av en ny djurhälsolag vill Arbetsmiljöverket
uppmärksamma att vissa av bestämmelserna i förslaget har beröringspunkter
med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker.

De som deltagit
Yttrandet har avgetts av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem. I den slutliga
handläggningen har även enhetschef Björne Olsson deltagit. Föredragande har
varit veterinär Jenny Persson Blom.
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