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Betänkandet En samlad djurhälsoutredning (SOU 2020:62)

Sammanfattning
Vi anser att en sammanhållen lagsstiftning med tydlig systematik med avseende på
djurhälsa, där djurhälsa innebär förebyggande och bekämpning av överförbara
sjukdomar är bra.
Det är dock av största vikt att noga beakta de stora riskerna för smittspridning. Färre
djur per ytenhet och produktionsplats samt naturliga levnadsförutsättningar ger bättre
djurhälsa och får inte så stora följder vid smittsamma sjukdomar.
Kunskaper om djurhälsa
I betänkandet ställs krav på kunskap och särskild kompetens. Vi anser att det är
viktigt att det klart definieras vad som krävs. I dag finns inga särskilda krav för att
vara lantbrukare. Skall man ställa krav på kompetens måste det vara klart och tydligt
vad man ska kunna och hur kunskapen kan tillgodoses. Kunskap i kombination med
ett gott djuröga är mycket viktigt i förebyggande syfte.
Avgifter
I de fall där avgifter kommer att tas ut för tex kontroller tycker vi att avgifterna ska stå
i proportion till skalan på verksamheten. Det får inte ge en ojämn konkurrens vare sig
mellan stora och små besättningar eller svenska och europeiska besättningar. I de
fallen EU:s lagstiftning inte kräver att avgifter ska tas ut tycker vi att inte heller
Sverige ska ta ut några avgifter. Vi måste se till den stora samhällsnytta som
djurhållning ger, både vad gäller livsmedelsproduktion, biologisk mångfald och
ekonomi. Därav skall avgifterna vara ringa eller inga alls.
Sanktioner
Vi tycker att det är viktigt att sanktionerna står i proportion till risken och skalan på
verksamheten. Det är viktigt att en överträdelse som sannolikt inte har någon stor risk
för djurhälsan inte heller ges en oproportionerligt stor sanktion. Sanktioner i
avskräckande syfte kan vara kontraproduktivt. Rädsla för sanktioner kan ge motsatt
effekt. Vi anser att kunskap och samarbete är mer effektivt. Vi tycker också att det är
nödvändigt att de tjänstemän som kan utföra sanktioner har tjänstemannaansvar.
Vad som skall beläggas med sanktioner måste vara väl klarlagt och inte upp till
tolkning.

