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Remissvar angående regeringens utredning om en samlad djurhälsoreglering SOU 2020:62 
N2020/02751 

 
Branschorganisationen Svensk Fågel har getts möjlighet att lämna remissvar på 
regeringens utredning till en samlad djurhälsoreglering. På grund av mycket hård 
belastning på kansliet under utbrott med fågelinfluensa sedan 1 januari 2021 
inkommer Svensk Fågel med ett försenat remissvar som vi dock hoppas beaktas i den 
samlade bedömningen från remissinstanserna. Svensk Fågel vill därför enbart lyfta 
specifikt de paragrafer som avser ersättning vid epizooti- och zoonosutbrott hos 
matfågeluppfödare.  
 
Bakgrund 
 
Matfågeluppfödare erhåller ingen statlig ersättning vid zoonosutbrott. Branschen har 
därför på eget initiativ upprättat en privat ersättning vilket belastar den enskilde 
uppfödaren per insatt kyckling. Det innebär att branschen årligen betalar cirka 12 
miljoner kronor i privat försäkringspremie enbart i slaktkycklingledet. Även 
avelsproducenterna står utanför den statliga ersättning vid zoonosutbrott vilket 
belastas hela värdekedjan och därmed även den enskilde djurägaren.  
 
Djurägaren belastas dessutom med extra kostsamma åtgärden för att minska risken 
för introduktion av salmonella som inte heller ersätts via gemensamma medel. 
Byggnation av stall där risken för att smitta minimeras samt kravet på att stallarna ska 
vara lätta att sanera innebär merkostnader i byggnation. Vidare innebär kravet på 
frivillig anslutning till smittskyddsprogrammen en kostsammare hantering av 
livdjursuppfödning och foderhantering, vilket belastar den enskilda djurägaren och 
därmed konkurrenskraften i slutledet på den gemensamma marknaden mellan de 
olika köttslagen i konsumentledet. Dessutom står Sverige även utanför den 
gemensamma EU-ersättningen som kan erhållas till hälften under förutsättning att 
medlemsstaten finansierar den andra hälften.  
 
Branschorganisationen Svensk Fågel har vid ett flertal tillfällen till regering och 
Jordbruksverket lyft frågan då utbrotten av salmonella inte skiljer sig från andra 
djurslag. Myndigheterna har hänvisat till varandra utan förmågan att lyfta frågan och 
gemensamt utreda varför denna snedvridning förekommer än idag. Att dessutom 
straffa de djurägare som håller fjäderfä inom matfågelbranschen med att inte lämna 
full ersättning vid epizootiutbrott när det gäller fågelinfluensa (AI) och Newcastle sjuka 
(ND) är mycket anmärkningsvärt. Framförallt när Sverige, trots nya kombinerade 
vacciner, fortfarande inte godkänner vaccination mot ND. 
 
Kapitel 13 §3 
 
Svensk Fågel noterar att full ersättning gäller vid utbrott av afrikans svinpest, klassisk 
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svinpest, mul- och klövsjuka, vesikulär svinsjuka (SVD) samt sjukdomar i gruppen 
transmissibel spongiform encefalopati (TSE). Det framgår inte varför full ersättning 
inte ska gälla vid epizootiutbrott som rör fågelinfluensa (AI) eller Newcastlesjuka på 
fjäderfä. Kostnader för den enskilde djurägaren innebär stora konsekvenser för den 
enskilde djurägaren vid dessa utbrott och det är därför anmärkningsvärt att full 
ersättning inte gäller för fjäderfäbranschen. Här emotser Svensk Fågel en dialog med 
Näringsdepartementet om hur och varför denna snedvridning i ersättningsfrågan gäller 
mellan fjäderfänäringen å ena sidan och gris samt nöt-branschen å andra sidan.  
 
 
§ 18 ersättning salmonella 
 
Förslaget ger inte möjlighet för djurägare med 5000 slaktkycklingar eller vid avel i flera 
led att erhålla någon ersättning vid salmonellautbrott. Grunden för ett sådant beslut 
framgår inte och tyder på en tydlig snedvridning av konkurrensen inom 
animalieuppfödningen.  
 
Beslutet om att inte ge ersättning till slaktkycklinguppfödare eller 
avelsdjursproducenter är ett föråldrat beslut som togs när utbrotten av salmonella i 
matfågeluppfödningen låg på betydligt högre nivåer mot vad som föreligger idag. 
Exempelvis förekom inga salmonellautbrott år 2020 trots att branschen slaktade totalt 
cirka 4 400 slaktgrupper. Regeringen bör därför mot bakgrund av en ny riskvärdering 
beakta detta i samband med att den samlade djurhälsolagstiftningen ses över. På 
samma grunder som övriga produktionsgrenar inom animalier inklusive 
värphönsproduktion för äggkonsumtion ge djurägarna inom matfågeluppfödningen rätt 
till ersättning vid salmonellautbrott, under förutsättning att man är ansluten till ett 
frivilligt smittskyddsprogram.  
 
Avslutningsvis tackar Svensk Fågel för att ha getts möjlighet att svara på remissen.  
 
Med vänliga hälsningar     
Maria Donis, VD Svensk Fågel   
 
 


