
1 (3)

Yttrande
 
Datum Diarienummer
2021-03-01
 

283-8809-2020
 

Djur- och miljöenheten
Maria Lundvall
010-2253618 Näringsdepartementet

c/o Regeringskansliet

103 33 Stockholm

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Yttrande över remiss N 2020/02751
Djurhälsolagsutredningens betänkande En samlad djurhälsolagstiftning SOU 2020:62

Yttrande
Länsstyrelsen i Jämtlands län tillstyrker utredningens betänkande med följande tillägg.

 

Förslag till djurhälsolag (2021:00)
5 kap. Registrering, godkännande och spårbarhet

1§ punkt 2

Länsstyrelsen anser att punkt 2 om förbud mot användning av anläggning som inte 
uppfyller krav på registrering är felaktig då det inte föreligger några villkor för 
registrering av anläggning.
Länsstyrelsen anser därför att 1§ punkt 2 bör strykas.

12 kap. Straff, sanktionsavgifter och förverkande

8§ punkt 1 och 3 

Länsstyrelsen anser att det är oproportionerligt att en sanktionsavgift ska tas ut som 
första åtgärd vid överträdelser enligt punkt 1 och 3. I dessa fall bör beslut om 
sanktionsavgift har föregåtts av uppmaning om rättelse. 
Länsstyrelsen anser därför att 8§ och punkt 1 och 3 bör följande lydelse:
8§ Regeringen får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska betalas av den som 
trots uppmaning om rättelse 
1. inte registrerar en pågående verksamhet som är registrerings- eller tillståndspliktig,
3. inte till fullo uppfyller krav på journalföring eller annan dokumentation.



2 (3)

Yttrande
 
Datum Diarienummer
2021-03-01
 

283-8809-2020
 

Förslag till djurhälsoförordning (2021:00)
5 kap. Registrering, godkännande och spårbarhet

2§

Länsstyrelsen anser att rätten att vid direktåtkomst ta del av uppgifterna ska gälla 
samtliga av Jordbruksverket upprättade databaser över hållna landlevande djur. 
Länsstyrelsen anser därför att 2§ bör ha följande lydelse:
Länsstyrelserna och Livsmedelsverket har rätt att vid direktåtkomst ta del av uppgifter i 
Jordbruksverkets databas eller databaser för hållna landlevande djur.

4§ punkt 2

Länsstyrelsen anser att punkt 2 om förbud mot användning av anläggning som inte 
uppfyller krav på registrering är felaktig då det inte föreligger några villkor för 
registrering av anläggning.
Länsstyrelsen anser därför att 4§ punkt 2 bör strykas.

10 kap. Allmänna bestämmelser om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

10§ 

Länsstyrelsen anser att omfattningen av kontrollområdet sjukdomsspecifika 
förebyggande åtgärder och åtgärder för sjukdomsbekämpning är svåröverskådlig innan 
föreskrifter och beslut med stöd av lag och förordning föreligger. Länsstyrelsen vill 
därför poängtera betydelsen av att föreskrifter och beslut från Jordbruksverket om att 
överlämna kontrolluppgifter till länsstyrelserna ska föregås av diskussioner inom ramen 
för en budgetdialog.

I detta sammanhang vill Länsstyrelsen tillstyrka utredningens bedömning på sidan 801:

21.3 Inledande överväganden om ansvarsfördelning gällande offentlig kontroll

Skälen för bedömning fjärde stycket.

Med hänsyn till kravet på transparens bedömer vi dock att det bör föreskrivas att 
överlämnandet ska ske genom föreskrifter.

12 kap. Sanktionsavgifter

3§ 
Länsstyrelsen anser att det är oproportionerligt att en sanktionsavgift ska tas ut som 
första åtgärd av den som påbörjar en verksamhet utan att ha registrerat verksamheten. I 
dessa fall bör beslut om sanktionsavgift har föregåtts av uppmaning om rättelse. 
Länsstyrelsen anser därför att 3§ bör följande lydelse:
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3§ En sanktionsavgift ska tas ut av den som trots en uppmaning om rättelse inte 
registrerar pågående verksamhet som omfattas av registreringsplikt enligt..

5§
Länsstyrelsen anser att det är oproportionerligt att en sanktionsavgift ska tas ut som 
första åtgärd av den som brister när det gäller journalföring. I dessa fall bör beslut om 
sanktionsavgift har föregåtts av uppmaning om rättelse. 
Länsstyrelsen anser därför att 5§ bör följande lydelse:
5§ En sanktionsavgift ska tas av den som trots en uppmaning om rättelse brister när det 
gäller att uppfylla krav på journalföring som följer av..

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av vikarierande landshövding Susanna Löfgren med länsveterinär 
Maria Lundvall som föredragande. I den slutliga handläggningen har även vikarierande 
länsråd Kristina Albertsson, jurist Jon Paulsson, enhetschef Marina Wallén Mattsson 
och länsveterinär Åsa Regnander Dahl deltagit. 
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