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Yttrande avseende betänkande från Näringsdepartementet om 
en djurhälsolagstiftning, En samlad djurhälsoreglering (SOU 
2020:62)
Ert Dnr: N2020/02751

Generella synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län, i fortsättningen Länsstyrelsen, har tagit del av Djurhälsolagsutredningens 
betänkande ” En samlad djurhälsoreglering” och beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet. 
Yttrandet är begränsat och fokus har legat på de delar som berör länsstyrelsens ansvarsområden, 
uppgifter och roll. Länsstyrelsen anser att experterna som biträtt utredningen tagit fram ett gediget 
underlag med många viktiga och bra förslag som genomsyras av höga ambitioner. Det som påverkar 
länsstyrelsen är tydligt reglerat, med väl utredda förslag som nu överlämnas till regeringen.

Jordbruksverket ansvarar för övergripande information om bland annat centrala beslut och åtgärder. 
Länsstyrelsen har inte observerat några förändringar i underlaget som kommer att medföra nya 
arbetsuppgifter för myndigheten. Länsstyrelsen tolkar beredningen som att myndighetens huvudsakliga 
ansvar och insats kommer att vara att informera alla berörda aktörer i länet om förändringar i EU:s 
djurhälsoförordning och den nya djurhälsolagen, när den börjar gälla den 21 april 2021. 

Länsstyrelsens ser flera fördelar med införandet av EU:s djurhälsoförordning. Det är positivt att den nya 
förordningen lägger stort ansvar på den enskilda aktören gällande djurhälsa och smittskydd. Detta 
kommer att innebära att djurhållare och djuryrkesverksamma personer är skyldiga att vidta åtgärder för 
att förhindra smittspridning. För andra djurhållare än sällskapsdjurshållare innebär förordningen 
dessutom en skyldighet att vidta lämpliga biosäkerhetsåtgärder och ha adekvat kunskap om 
djursjukdomar, principer för biosäkerhet, samspel mellan djurhälsa, djurskydd och människors hälsa. 

Vi ställer oss också mycket positiva till förändringen som kommer att börja gälla när EU:s 
djurhälsoförordning införs, att ett betydande ansvar kommer att ligga på aktören att agera om denne 
misstänker en epizootisksjukdom. Aktören ska vid misstanke anmäla detta till Jordbruksverket och inte 
till länsstyrelsen. Dock finns en risk att länsstyrelsen roll och ansvar kan bli otydligare vid ett utbrott av 
en epizootisksjukdom om kommunikationen och informationsplikten mellan Länsstyrelsen, Sveriges 
veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket brister. 

Vi vill också framhålla behovet av mera vägledning när länsstyrelsen inte längre har kravet på sig att 
tillhandahålla en epizootiberedskapsplan utan denna ska komma från Jordbruksverket. 
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Länsstyrelsen efterlyser och önskar vid denna förändring tydliga direktiv från Jordbruksverket hur 
epizootiberedskapslanen ska införlivas i Länsstyrelsens krisberedskapsplaner.

Vi vill understryka behovet av rutiner hos Jordbruksverket för informationsöverföringen mellan 
myndigheterna så att länsstyrelsen kan ta ett effektivt regionalt ansvar och utföra offentlig kontroll vid ett 
utbrott. 

Länsstyrelsen välkomnar det beredningen föreslår, att det införs undantag i anmälningsplikten för vissa 
veterinära yrkesområden, så att en veterinär som inte är kliniskt verksam, till exempel veterinärer på 
laboratorier, inte har samma anmälningsplikt som kliniskt verksamma veterinärer. 

Länsstyrelsen är enig med beredningen gällande den förslagna förändringen att bitillsynsmännen bör vara 
anställda av Jordbruksverket och att den regionindelning för bitillsynsmännen som finns i nuläget, 
avskaffas. I dagsläget har bitillsynsmän mycket starka befogenheter utan att vara anställd av en 
myndighet

Länsstyrelsen ser det som problematiskt att det ställs så högra krav på officiella veterinärer i EU:s 
djurhälsoförordning vid exempelvis import och export av djur mellan medlemsstaterna. Länsstyrelsen 
vill i sammanhanget framföra att det är ont om officiella veterinärer i landet då endast en del av 
Jordbruksverkets anställda veterinärer, distriktsveterinärerna, är officiella veterinärer. Vi vill framhålla 
behovet av att det bör utbildas fler officiella veterinärer i landet så tillräckligt antal kan säkerställas och 
länsstyrelsen har tillgång till dessa vid behov. 

Länsstyrelsen ser positivt på att Sverige kan ha kvar sina frivilliga kontrollprogram efter införandet av 
EU:s djurhälsoförordning.

Länsstyrelsen anser att det är av största vikt att det införs en ny svensk sammanhållen och modern 
djurhälsolag med tydlig systematik, med tillhörande djurhälsoförordning, som ersätter epizootilagen, 
zoonoslagen och bisjukdomslagen och de förordningar som beslutas med stöd av dessa lagar. 

Länsstyrelsen anser det mycket angeläget att Sverige den 21 april 2021 har en ändamålsenlig och 
välbalanserad svensk djurhälsolag på plats, som kompletterande reglering och anpassad till 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429. Länsstyrelsen tillstyrker även förslaget att alla 
bestämmelser om djurhälsa i provtagningslagen, lagen om kontroll av husdjur och de förordningar som 
meddelats med stöd av respektive lag samt införsel- och utförselförordningar flyttas över till den nya 
djurhälsolagen och dess förordningar. 

Sammanfattning
Länsstyrelsen är enig med beredningen i bedömningarna och tillstyrker betänkandet i sin helhet.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet om detta yttrande har fattats av landshövding Peter Sandwall med länsveterinär Sven-Olof 
Nielsen som föredragande. I den slutliga handläggningen har även enhetschef Fredrik Ustrup deltagit. 

Peter Sandwall

                                                                                    Sven-Olof Nielsen


