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Begäran om yttrande om En samlad djurhälsoreglering
(SOU 2020:62)
Er beteckning: N2020/02751
Länsstyrelsen i Hallands län yttrar sig över Djurhälsoutredningens betänkande En samlad
djurhälsoreglering (SOU 2020:62).

Sammanfattning
Länsstyrelsen anser att Djurhälsolagsutredningens förslag till djurhälsolag är väl
motiverat och tillstyrker förslaget i stort. Länsstyrelsen har dock följande synpunkt.
- Överträdelser ifråga om registrering och märkning av djur bör omfattas av bestämmelserna om
sanktionsavgifter.
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget till djurhälsoförordning i stort, med följande
synpunkter.
- Det måste säkerställas att länsstyrelsen informeras omedelbart vid misstanke om
åtgärdssjukdom.
- Konsekvenserna och eventuella behov av ökade anslag för länsstyrelserna bör utredas vidare
inför överlämnande av arbetsuppgifter från Jordbruksverket till länsstyrelsen.
- Det behövs tydligare och mer målinriktade förslag till reglering av ansvar och
sanktionsmöjligheter ifråga om sjukdomar som enbart är anmälningspliktiga.
- Det finns en uppenbar risk för spridning av smitta om utsättningar av fisk fastställda enligt
vattendom inte längre ska tillståndsprövas med avseende på risk för spridning av smittsamma
sjukdomar.
- Länsstyrelsen bör ges möjlighet till yttrande om Jordbruksverket övertar uppgiften att besluta
om godkännande av anläggningar och tillstånd av verksamhet för vattenbruk ur
smittskyddssynpunkt.
- Jordbruksverkets särskilda ansvar för utbildnings- och informationsinsatser inom
djurhälsoområdet bör förtydligas.
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Synpunkter på betänkandets förslag
Djurhälsolagen
Länsstyrelsen anser att Djurhälsolagsutredningens förslag till djurhälsolag är väl motiverat och
tillstyrker förslaget i stort. Länsstyrelsen har dock följande synpunkt.
12 kap. Straff, sanktionsavgift och förverkande
Sanktionsavgifter
8 § Länsstyrelsen anser att även överträdelser om registrering och märkning av djur bör
omfattas av bestämmelserna om sanktionsavgifter.
Länsstyrelsens anmälningar angående misstanke om brott mot bestämmelserna om journalföring
och djurmärkning har hittills inte lett till några åtal trots uppenbara brister. En övergång till
sanktionsavgifter förefaller därför som en mer effektiv hantering även beträffande
djurmärkningen.

Djurhälsoförordningen
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget till djurhälsoförordning i stort, med följande synpunkter.

3 kap. Anmälningsplikt och övervakning
1-3 §§ Det måste säkerställas att länsstyrelsen informeras omedelbart vid misstanke om
åtgärdssjukdom.
Länsstyrelsen instämmer i bedömningen att ett snabbt agerande vid utbrott av en smittsam
djursjukdom ofta är avgörande för en framgångsrik bekämpning. En viktig förutsättning är
härvid en snabb och tidig information om misstänkt djursmitta till länsstyrelsen, vilket i nuläget
oftast skett genom kontakten direkt med anmälande veterinär. Med det nya förslaget där
anmälningsplikten till länsstyrelsen slopas är det viktigt att Jordbruksverkets förmåga att
omedelbart underrätta länsstyrelsen fungerar i alla lägen, oberoende av verkets interna
ärendehantering.

10 kap. Allmänna bestämmelser om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet
10 samt 18 – 19§§ Länsstyrelsens uppdrag är otydligt och konsekvenserna för länsstyrelserna
vid ett överlämnande av uppgifter från Jordbruksverket till länsstyrelsen enligt 18 och 19 § har
inte utretts tillräckligt.
Länsstyrelsen bedömer att länsstyrelsernas uppgifter inom offentlig kontroll på
djurhälsoområdet kan komma att utökas betydligt. Länsstyrelsen delar utredningens uppfattning
att överlämnandet av offentlig kontroll från Jordbruksverket till länsstyrelsen bör ske genom
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föreskrifter och i samråd med länsstyrelsen. Härvid måste frågan om länsstyrelsernas
finansiering av dessa arbetsuppgifter beaktas. Länsstyrelsen menar att konsekvenserna och
eventuella behov av ökade anslag för länsstyrelserna bör utredas vidare.
Beträffande uppgifter på djurhälsoområdet som utgör annan offentlig verksamhet vill betona
behovet av tydligare och mer målinriktade förslag till reglering av ansvar och
sanktionsmöjligheter ifråga om sjukdomar som enbart är anmälningspliktiga, och då särskilt
beträffande hästsjukdomarna kvarka och hästinfluensa.
Utbrott av dessa sjukdomar medför betydande ekonomiska konsekvenser för hästnäring och
hästsport samt ett icke obetydligt djurlidande. Länsstyrelsen har idag små möjligheter att bidra
till begränsning av smittspridning. Rutinerna för hantering av t ex kvarkautbrott skiljer sig
dessutom åt mellan länsstyrelserna vilket försvårar hantering av ärenden vid transport av
misstänkt smittade hästar genom landet.

Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om
fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Länsstyrelsen har följande synpunkter.
2 kap. 16 §
Länsstyrelsen bedömer att det finns en uppenbar risk för spridning av smitta till uppströms
liggande vatten om utsättningar av fisk fastställda enligt vattendom inte längre ska
tillståndsprövas med avseende på risk för spridning av smittsamma sjukdomar.
Länsstyrelsens bör ges möjlighet till yttrande om Jordbruksverket övertar uppgiften att
besluta om godkännande av anläggningar och tillstånd av verksamhet för vattenbruk
ur smittskyddssynpunkt. Länsstyrelsernas kunskap och kännedom om de lokala
förutsättningarna saknas i utredningens överväganden beträffande regleringen av
godkännande av vattenbruksanläggningar. God lokalkännedom torde underlätta
Jordbruksverkets uppgift och medverka till hållbara beslut.

Övriga synpunkter
Officiella veterinärer (sid 822)
Länsstyrelsen vill framhålla vikten av att tillgången till officiella veterinärer säkerställs över
hela landet och föreslår härvid som ett första steg att uppdraget som officiell veterinär blir en
obligatorisk arbetsuppgift för de statliga distriktsveterinärerna och inte, som nu, endast är ett
frivilligt åtagande i tjänsten.
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Beredskapsplaner (pkt 9.8)
Länsstyrelsen vill framhålla att samråd mellan berörda myndigheter är nödvändigt vid
Jordbruksverkets framtagande av en beredskapsplan enligt artikel 43 i EU:s
djurhälsoförordning. Denna enda nationella plan måste direkt kunna fungera som en del av
länsstyrelsernas övriga krisberedskap.

Behov av utbildnings- och informationsinsatser
Mot bakgrund av de omfattande kompetenskrav och informationsbehov som den nya
djurhälsolagstiftningen medför för såväl aktörer, djuryrkesverksamma personer,
sällskapsdjurshållare, veterinärer och kontrollmyndigheter anser Länsstyrelsen att
Jordbruksverkets särskilda ansvar för utbildnings- och informationsinsatser inom området bör
förtydligas.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövdingen Brittis Benzler med enhetschef Madeleine Beckman som
föredragande. Länsfiskekonsulent Erika Axelsson har deltagit i handläggningen. I den slutliga
handläggningen har också länsrådet Jörgen Peters medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

