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Yttrande över En samlad djurhälsoreglering (SOU
2020:62)
Er beteckning: N2020/02751

Yttrande
Länsstyrelsen Skåne har inte haft möjlighet att fördjupa sig i förslaget men avstyrker
delar av förslaget.
1- 10.4 Godkännande av anläggningar och tillstånd till verksamhet
Förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att meddela
föreskrifter om krav på godkännande av anläggningar och krav på tillstånd att bedriva en viss
verksamhet. Föreskriftsrätten delegeras till Jordbruksverket. Behörig myndighet att godkänna
anläggningar ska vara Jordbruksverket.
Som vi uppfattar det handlar det inte om att helt flytta Länsstyrelsens prövning
enligt fiskelagstiftningen utan att lägga till ytterligare en prövning, där
Jordbruksverket ska hantera ärenden om godkännande av vattenbruksanläggningar
enligt EU:s djurhälsoförordning. Det vill säga prövningen av stam/art och
lämplighet utifrån vattenområdets särart enligt SFS 1994:1716(16§) kommer att
ligga kvar på oss på länen. Vi tolkar det som att det enda som tas bort är
riskbedömningen när det gäller smitta.
Verkar inte vara beslutat var den ska ligga och om de kan delegeras till veterinärerna
på respektive län. Miljöprövning över 40 ton foder enligt Miljöbalken verkar ligga
kvar som vanligt.
2- Bisjukdomslag (1974:211) och Bisjukdomsförordning (1974:212).
Länsstyrelsen Skåne stödjer Jordbruksverkets förslag om ändring av
bitillsynsorganisationen, dock behövs förtydligande på vissa punkter:
• Vilka arbetsuppgifter som lämnas över till Länsstyrelsen? Det är av största
vikt att de uppgifter som läggs på länsstyrelsen får en medföljande
finansiering.
• Vilken arbetsfördelning gäller mellan distriktsveterinärorganisation och
Länsstyrelsen? En tydlig arbetsfördelning och minimal delegering säkerställer
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att respektive organisation kan hålla den kompetens som är nödvändig,
samtidigt som finansieringsproblem minimeras.
• Till vem kan, och ska, distriktsveterinärerna delegera uppgifterna rörande
bihälsa till? Länsstyrelsen avstyrker att distriktsveterinärerna ska kunna
delegera uppgifter till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att ha svårt att
upprätthålla kompetensen på ett så smalt område. Samtidigt råder oklarhet
hur finansieringen av uppgiften ska se ut.
• Över hur lång tid sträcker sig övergångsperioden?
Behov av ändring:
• Ersättning enligt bisjukdomslagen behöver ändras så snart som möjligt, så att
ersättningen höjs och självrisken plockas bort.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef Åsa Lindberg med enhetschef Ola Svensson
som föredragande. I den slutliga handläggningen har också länsveterinärerna Shivar
Magdal, Charlotta Kamaterou, Lotta Berg och Jonas Fröjd samt
lantbrukskonsulenterna Tatjana Blidovic och Kamilla Persson och länsfiskekonsulent
Linus Larliander medverkat.

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

