REMISSYTTRANDE
2021-03-01

Er ref N2020/02751
Ert datum 2021-03-01

Regeringskansliet

Remissvar – En samlad djurhälsoreglering (2020:62)
Övergripande synpunkter
SNP står bakom My Sahlmans yttrande om sanktioner
Sanktionsavgifter är inte ett effektivt sätt att uppnå efterlevnad av regelverket. Bättre
väg att gå är tydlighet i lagtext och vägledning. ”Det ska var lätt att göra rätt”.
Mindre överträdelser straffas redan genom tvärvillkorsavdrag och behöver inte dubbel
bestraffning.
Särskilt om sanktioner följer företagets omsättning kan ett litet fel, som små förseelser
som saknade öronbrickor, sent rapporterade djur, få orimliga ekonomiska
konsekvenser.
Det finns också regionala skillnader mellan hur bedömningar sker. Kontroller måste
vara likvärdiga över hela landet.

Förslag till djurhälsolag
Kapitel 1
7§
Begreppet förflyttning i lagtextens sammanhang blir förvirrande eftersom det
betyder något annat än i vedertaget begrepp. Förflyttning används då man flyttar
djur mellan bete och produktionsplats, inte vid export av djur. Därför bör ett annat
ord användas. Begreppen förflyttning, införsel och export behöver definieras så det
blir tydligt vad som menas.
Kapitel 10
11§
Givetvis ska den som är föremål för granskning bistå vid kontroll. Men det
förutsätter att kontrollen aviseras i god tid så djurägaren kan förbereda för att
uderlätta kontrollen. Det saknas vägledning på vad “bistå” omfattar.
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Förslag till djurhälsoförordning
Kapitel 13
18§
I nuvarande bestämmelse om inköp av fler än 150 nötkreatur från fler än fem
besättningar är ologisk och hindrar inte smittspridning. Den innebär att om man
köper fler än 150 djur får de bara köpas från fem besättningar. Men däremot kan
man köpa ett djur från 149 olika besättningar, och därmed få in smitta från 149
olika gårdar.
Företagsstrukturen och smittskyddstänkandet har ändrats seda regeln skrevs, därför
bör den ses över och anpassas till dagens företag och förutsättningar.
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