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En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)
Sammanfattning
Folkhälsomyndigheten tillstyrker de förslag som föreslås med vissa synpunkter och
tillägg. Lagstiftningen bör användas för att initiera samverkan, informationsvägar
och utbyte mellan myndigheter på human- och djursidan. Det stärker vårt
nationella smittskyddsarbete och förbättrar folkhälsan och djurhälsan om zoonoser
hanteras effektivt över myndighetsgränser. Djurhälsolagstiftningen utgår från
djuren men ofta upptäcks fall av zoonoser när Folkhälsomyndigheten och/eller
smittskyddsläkaren tar emot anmälan om humanfall. Smittan går från djur(livsmedel)-människa men smittspårningen går ofta åt andra hållet, människa(livsmedel)-djur.
Folkhälsomyndigheten har följande att anföra:
•

Informationsgång, ansvar och samverkan gällande zoonoser tydliggörs och
ges ett större utrymme inom djurhälsoregleringen med förankring i
folkhälsan.

•

Anmälningsplikten för veterinärer tydliggörs avseende tidsfrist för att
överensstämma med smittskyddslagen (2004:168) 2 kap. 7a §.

•

Regleringen av anmälningsplikten för åtgärdssjukdomar enligt
djurhälsolagen (2021:00) 4 kap. 1 § tydliggörs.

•

En komplett bilaga inkluderas där samtliga sjukdomar som omfattas av
lagen listas samt kategoriseras enligt EU’s a-e skala. Det bör inte råda
oklarhet kring vilka sjukdomar som avses och därför bör det finnas samlat i
samma bilaga. Folkhälsomyndigheten föreslår att det framgår vilka
sjukdomar som är förtecknade enligt EU och vilka som är beslutade av
regeringen därutöver. Det är önskvärt att sjukdomarna markeras om de är
zoonotiska i bilagan.
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Folkhälsomyndighetens kommentarer
Djurhälsolag (2021:00)
3 kap. 1 § Bör överensstämma med smittskyddslagen (2004:168) 2 kap. 7a §
avseende veterinärs anmälningsskyldighet. Enligt smittskyddslagen ska en
veterinär utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan
vara av betydelse för smittskyddet. Utan dröjsmål bör därför även gälla anmälan
till Statens Jordbruksverk eller Statens veterinärmedicinska anstalt gällande
zoonoser oavsett kategorisering av sjukdom. Folkhälsomyndigheten ser en risk
med att ge olika tidsfrist för olika anmälningspliktiga agens och ser inte någon
vinning med detta, tvärtom riskerar det skapa osäkerhet och försena information.
3 kap. 1 § andra stycket: Enligt definitionen i 1 kap. 8 § är förtecknad sjukdom en
sjukdom enligt EU’s djurhälsoförordning. Hur anmälningsplikt för övriga
åtgärdssjukdomar enligt 4 kap. 1 § regleras framgår ej. Jordbruksverket får enligt
djurhälsoförordningen 3 kap. 8 § meddela föreskrifter om tidsfrist för anmälan,
men åtgärdssjukdomar utöver förtecknade sjukdomar framkommer inte heller där.
Korrektur 10 kap. § 12 Ordet ”får” upprepas två gånger.

Djurhälsoförordning (2021:00)
3 kap. 1 § Folkhälsomyndigheten föreslår följande tillägg för att inkludera tex
livsmedelsburen smitta: -Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren, om det
gäller en sjukdom som kan överföras till människor direkt eller indirekt
3 kap. 2 § Otydligt vad gäller länsstyrelsen. Här står att länsstyrelsen underrättas
vid misstanke. Motsägelsefullt jämfört med s.354 där det står att endast
smittskyddsläkaren underrättas på misstankestadiet, övriga vid bekräftat fall.
Korrektur Bilaga A, Sjukdomar som drabbar svin, Aujeszkys sjukdom felstavat

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningschefen Britta Björkholm och tillförordnade
enhetschefen Hanna Billström deltagit. Utredaren Kristina Hammarén Busch har
varit föredragande.
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