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Remiss om en samlad djurhälsoreglering (SOU 
2020:62)  
Er beteckning: N2020/02751 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Stockholms län tillstyrker förslaget i stort. Anpassning av den 

nationella lagstiftningen till och enhetlighet med EU:s djurhälsoförordning 

(Animal Health Law, AHL) är nödvändig. En samling av den befintliga nationella 

lagstiftningen inom smittskydds- och djurhälsoområdet ger en mer enhetlig och 

tydlig bild över reglering och ansvarsområden. Länsstyrelsens i Stockholms län 

synpunkter i övrigt redovisas nedan under de rubriker som synpunkterna berör.  

Bitillsyn 

Länsstyrelsen ser positivt på förslaget att systemet med bitillsynsmän avskaffas 

och att ansvaret för bihälsa fördelas på samma sätt som djurhälsoansvaret 

avseende andra djur. Länsstyrelsen anser att det är mest naturligt att 

Jordbruksverket har huvudansvaret för bihälsa.  

 

Enligt förslaget bör vissa uppgifter kunna överlämnas från Jordbruksverket till 

länsstyrelserna. Eftersom de föreslagna uppgifterna är av mer operativ och 

praktisk karaktär än hittills och innebär viss offentlig kontroll samt mer praktiska 

veterinära uppgifter såsom undersökning, provtagning och bekämpningsåtgärder, 

anser Länsstyrelsen, som utredningen, att den nuvarande regionaliseringen enligt 

bisjukdomsförordningen borde slopas. Detta eftersom varje länsstyrelse har en 

god lokal kännedom och att ansvarsfördelningen då följer den som råder vid andra 

smittsamma djursjukdomar. Länsstyrelsen anser också att Jordbruksverket ska 

kunna överlämna beslut om förebyggande och bekämpning till länsstyrelsen och 

ser positivt på bedömningen att alla beslut i enskilda fall om preliminära åtgärder 

vid misstanke om en åtgärdssjukdom kan överlämnas till länsstyrelsen. 

 

Förslaget anger att de praktiska uppgifterna inom bitillsyn i framtiden ska skötas 

av personal inom distriktsveterinärorganisationen. Länsstyrelsen ser en del 

svårigheter med detta. Dels är distriktsveterinärer en hårt arbetande veterinärgrupp 

redan idag, dels saknar de kunskap om bin och bisjukdomar. Det finns en risk att 

bitillsynen inte kommer att genomföras på ett bättre sätt än i dagsläget. 

Exempelvis utbrott av amerikansk yngelröta kan medföra en mycket stor 

arbetsbörda beroende var den påträffas. Det kan innebära provtagning eller 

noggrann genomgång av ett stort antal bisamhällen vilket är mycket tidskrävande. 

I remissen föreslås delegering av bitillsyn till antingen en annan veterinär eller till 

en fysisk eller juridisk person som inte är veterinär. Detta under en 

övergångsperiod då distriktsveterinärer som kommer att ha de uppgifterna skaffar 
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sig kunskaper om bin och bisjukdomar. Länsstyrelsen antar att delegeringen i 

första hand kommer att ske till biodlare/före detta bitillsynsmän, vilket också är 

naturligt men också kan medföra en risk att bitillsynen faller tillbaka i det 

nuvarande systemet. Det är viktigt att det vid delegeringen säkerställs att den som 

kommer att genomföra bitillsynen har bra kunskaper om bisjukdomar och av 

bisjukdomskontroll. 

 

Remissen tar även upp frågan gällande om bin och deras sjukdomar borde ingå i 

veterinärutbildningen, oavsett att det inte ligger inom ramen för detta uppdrag. 

Länsstyrelsen tycker att det är ett mycket bra initiativ. 

 

Länsstyrelsen ser även positivt på att följande icke reglerade sjukdomar bör läggas 

till i lagstiftningen: europeisk yngelröta, lilla kupskalbaggen och tropi-

laelapskvalster. De omfattas inte av bisjukdomslagen men kan orsaka biodlingen 

allvarlig skada. Sjukdomarna är anmälningspliktiga, även om anmälningsplikten 

bara gäller veterinärer och ansvariga på laboratorier (SJVFS 2012:24). 

Underrättelser 

Länsstyrelsen ser ett behov av att det förtydligas hur snabbt Jordbruksverket ska 

underrätta om fall av åtgärdssjukdom och salmonella (3 kap. 1 och 2 §§ 

djurhälsoförordningen (2021:00)) samt anmälningspliktig djursjukdom (3 kap. 3 § 

djurhälsoförordningen) till Länsstyrelsen. Det anges skyndsamt samt utan onödigt 

dröjsmål i förslaget. Länsstyrelsen ser också ett behov av att om anmälan 

inkommer till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, (3 kap. 4 § 

djurhälsoförordningen) så ska SVA även underrätta Länsstyrelsen och inte bara 

Jordbruksverket. Vid fall av åtgärdssjukdom är snabba åtgärder viktiga, för att 

inte den regionala kunskapen och möjligheten till snabba åtgärder ska försenas är 

det viktigt att Länsstyrelsen får vetskapen om åtgärdssjukdomar i ett mycket tidigt 

skede. För att inte försena detta bör informationen inte riskera att försenas av att 

gå genom flera instanser. Länsstyrelsen ser också ett behov av att förtydliga hur 

dessa underrättelser ska ske så att de kommer in till Länsstyrelsen på ett sätt som 

gör att det kan hanteras utan dröjsmål på myndigheten.  

Icke förtecknade sjukdomar 

Länsstyrelsen ser det som viktigt att vissa icke förtecknade sjukdomar som t.ex. 

kvarka, hästinfluensa och MRSP med flera även fortsättningsvis är 

anmälningspliktiga samt att det fortsatt är till Länsstyrelsen som anmälningar ska 

göras. Detta eftersom det är av yttersta vikt att snabbt informera aktörer i regionen 

för att minimera smittspridningen. Länsstyrelsen ser dock att det i utredningen 

framkommer en otydlighet kring vad som är Länsstyrelsen roll kring kvarka då 

smittspårning nämns (sidan 288 i del 1). Länsstyrelsen har idag ingen sådan roll.   

Överlämnande av beslut och uppgifter från Jordbruksverket till 
länsstyrelsen 

I flera paragrafer i förslaget föreslås Jordbruksverket kunna lämna över till 

Länsstyrelsen att fatta beslut eller utföra uppgifter. Länsstyrelsen ser ett behov av 
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att det förtydligas att överlämnande måste ske i samråd med berörd länsstyrelse 

för att möjliggöra planering och resurssättning för åtgärderna.  

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av länsöverdirektör Johan von Sydow med enhetschef Maria 

Edlén som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 

landsbygdsdirektör Ulrika Lundberg och förvaltningsdirektör Mathias Wahlsten 

medverkat. 

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

