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En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)
(dnr N2020/02751)
Länsstyrelsen i Jönköpings län yttrar sig över Djurhälsolagsutredningens
betänkande En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62).

Sammanfattning och övergripande synpunkter
Länsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag till djurhälsolag i sin helhet. Förslaget
till djurhälsoförordning tillstyrks med följande synpunkter.
• Det måste säkerställas att länsstyrelsen omedelbart informeras vid
misstanke om åtgärdssjukdom.
• Utredningen har inte tillräckligt belyst konsekvenserna för länsstyrelsen
om ansvar överförs från Jordbruksverket till länsstyrelserna i enlighet med
den föreslagna djurhälsoförordningen.
• Register och databaser måste vara användarvänliga och lättillgängliga för
berörda myndigheter.
• Förslag till föreskrifter om överföring av arbetsuppgifter till länsstyrelserna
bör föregås av ett samrådsförfarande där det även ingår en plan för
finansiering av länsstyrelsens arbete.
• Tillgången på officiella veterinärer måste säkerställas

Synpunkter på betänkandets förslag
Länsstyrelsen anser att Djurhälsolagsutredningens förslag till djurhälsolag är väl
motiverat och tillstyrker förslaget i sin helhet.
Förslaget till djurhälsoförordning tillstyrks i stort. Länsstyrelsen har dock följande
synpunkter.
3 kap. Anmälningsplikt och övervakning
1-3 §§ För att undvika tidsförlust i det viktiga initiala arbetet vid ett
sjukdomsutbrott är det angeläget att länsstyrelsen underrättas omedelbart. Ordet
skyndsamt bör därför ersättas med omedelbart. Jordbruksverket bör även utarbeta
rutiner för att säkerställa att berörd länsstyrelse underrättas omedelbart.
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5 kap. Registrering, godkännande och spårbarhet
1 § Det finns en del brister i dagens IT-system som försvårar
kontrollmyndigheternas arbete. Det är därför angeläget att de databaser som
upprättas enligt denna paragraf är användarvänliga, uppdaterade och lättillgängliga
för de myndigheter som är involverade i den offentliga kontrollen.
10 kap. Allmänna bestämmelser om offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet
10 § Länsstyrelsens uppdrag är otydligt och det är i nuläget omöjligt att uppskatta
resursåtgången. (Med anledning av vad som framförs om 18 och 19 §§ nedan.)
18 och 19 §§ Konsekvenserna för länsstyrelserna vid ett överlämnande av
uppgifter från Jordbruksverket till länsstyrelsen enligt 18 och 19 §§ har inte utretts
tillräckligt. Om Jordbruksverket utnyttjar möjligheten i större omfattning bör
länsstyrelserna tillföras extra medel.
Överföring av uppgifter till länsstyrelsen bör endast ske i form av föreskrifter och
föregås av samråd med länsstyrelserna. Denna regel bör endast frångås när
skyndsamhet är av nöden i ett akut epizootiläge. Vid överföring av arbetsuppgifter
till länsstyrelsen måste en modell för finansiering av dessa arbetsuppgifter ingå i
samrådet och i det slutliga förslaget. Sammanfattningsvis menar Länsstyrelsen i
Jönköpings län att konsekvenserna för länsstyrelserna och eventuellt behov av
ökade anslag inte har belysts tillräckligt och bör därför utredas vidare.
Officiella veterinärer
Ett antal uppdrag föreslås utföras av officiella veterinärer, vilket Länsstyrelsen
tillstyrker.
Det är dock angeläget att säkerställa att det finns tillräckligt många tillgängliga
officiella veterinärer för att utföra de föreslagna uppdragen. Idag är tillgången på
officiella veterinärer begränsad. Eftersom det i vissa fall kan vara svårt för den
enskilda djurhållaren att avgöra om en uppgift ska utföras av en officiell veterinär
eller om det är möjligt att anlita en annan veterinär är det viktigt att lagstiftningen
är tydlig och att djurhållarna informeras på ett tillförlitligt sätt.

Detta yttrande har beslutats av landshövdingen Helena Jonsson efter föredragning
av länsveterinären Marie-Louise Sjöberg. I den slutliga handläggningen har även
länsrådet Johan Löwenadler Davidsson, avdelningschefen Nina Elmsjö,
enhetschefen Johanna Hänninen och länsveterinären Torsten Jakobsson deltagit.

