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Djurens Rätts remissvar gällande “En samlad
djurhälsoreglering (SOU 2020:62)”
ert dnr N2020/02751
Djurens Rätt tackar för möjligheten att svara på remissen. Vi har valt
att inte kommentera hela, men delar av den. Vi önskar framföra
följande:

Smuggling av djur
Vi ser positivt på förslaget att djurhälsolagen (2021:00) och de EUbestämmelser som lagen kompletterar läggs till i 1 § i lagen
(2000:1225) om straff för smuggling.

Tullverkets befogenheter
Det är bra att det föreslås en ändring i lagen (1996:701) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom
Europeiska unionen. Vi håller med i bedömningen att Tullverket är
viktiga för kontroll av de djur som förs in i landet utan att vara
registrerade för införsel.

Export
Vi välkomnar det föreslagna bemyndigandet för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
krav på särskilt tillstånd och om andra villkor för eller förbud mot
export av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung.
Av djurskyddsskäl behöver export av levande djur minska och få ett
slut. Istället för export av levande djur till slakt eller i avelssyfte, kan
kött eller avelsmaterial som sperma eller embryon transporteras.

Konsekvenser
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Vi hade önskat att det tagits större hänsyn till vilka konsekvenser
förslagen får ur ett djurskyddsperspektiv. Vi saknar den analysen.
Vi stödjer förslaget att ge höjda anslag till Jordbruksverket. Det är
viktigt för att djurskydds- och djurvälfärdsarbetet på myndigheten
inte blir lidande. Det hade varit önskvärt tidigare, eftersom vi ser att
en konsekvens av att arbetet med djurhälsolagstiftningen tagit
resurser i anspråk är att föreskriftsarbetet på djurskyddsområdet
enligt vår bedömning fått stå tillbaka och skjutas på framtiden.

Straffskärpning
Vi stödjer förslaget om straffbestämmelser för särskilt allvarliga
överträdelser och för vilka straffskalan föreslås vara böter eller
fängelse i högst två år, vilket innebär en straffskärpning i förhållande
till bl.a. epizootilagen där det strängaste straffet är fängelse i ett år.

Övervakningsplan
Vi ser positivt på att det föreslås att “SVA åläggs att lämna förslag till
Jordbruksverket om vilka sjukdomar som ska övervakas och på vilket
sätt, varefter Jordbruksverket ska fastställa en övervakningsplan
samt meddela nödvändiga föreskrifter och beslut”, samt att
“Jordbruksverket ska ge Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket
och andra berörda myndigheter och organisationer tillfälle att yttra
sig innan övervakningsplanen beslutas”. Det är positivt att berörda
organisationer föreslås ges tillfälle att yttra sig. Djurens Rätt deltar
gärna i det arbetet med yttrande.
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