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En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)   

Vi Konsumenter (VK) har beretts möjlighet att yttra sig över Näringsdepartementets förslag 
till djurhälsoreglering. VK har aktivt deltagit i debatten kring hur Sverige även fortsättningen 
ska kunna skydda svensk djurhållning från allvarliga smittsamma djurssjukdomar genom 
införsel av djur och förhindra spridning av smitta.  
 
VK har inte möjlighet eller kompetens att i detalj gå igenom hela den omfattande 
utredningen. Vi avstår därmed från att avge synpunkter på formuleringar och tolkningar av 
enskilda paragrafer. Det finns andra remissinstanser som kan göra detta. 
 
Vi uppfattar att djurhälsoutredningen gjort ett väl genomarbetat förslag. VK stöder rent 
allmänt de överväganden och bedömningar som presenteras. Vi uppskattar målsättningen 
och förslagen för att det nya EU-anpassade regelverket fortsatt skall möjliggöra en god 
djurhälsostatus i Sverige. Det är en förutsättning för att Sverige även i fortsättning ska kunna 
behålla den låga antibiotikaförbrukningen till svenska djur. Den föreslagna anpassningen av 
svensk djurhälsolagstiftning till EUs djurhälsoförordning och andra nya EU-rättsakter 
tydliggör vad som styrs av det EU-gemensamma regelverket och vad som anpassats och lagts 
till genom svensk nationell lagstiftning. 
 
VK bedömer att det krävs omfattande informations - och utbildningsinsatser till  
samtliga berörda myndigheter, laboratorier, enskilda veterinärer och djurhållare. Detta har 
också framförts till Jordbruksverket i anslutning till förslag till nya djurhälsoföreskrifter. 
Berörda myndigheter måste tilldelas adekvata resurser för att vidareutbilda offentliga 
veterinärer, laboratorier, administratörer, djurhållare och praktiserande veterinärer och 
anpassa sina verksamheter så att den nya lagstiftningen blir korrekt och effektivt 
implementerad.  
VK har speciellt noterat nedanstående angelägna åtgärder. Det är angeläget att 
djurhälsolagen introducerar en större flexibilitet än epizootilagen så att reglerna kan 
tillämpas på alla åtgärdssjukdomar som listats av regeringen samt att åtgärderna kan 



anpassas till situationen, om det inte gäller sådana åtgärder som fastslagits i EU-
lagstiftningen.  
Det är tillfredsställande att förslaget till djurhälsolag ger utrymme för såväl frivilliga 

kontrollprogram som officiella nationella kontrollprogram rörande sjukdomar som inte måste 

bekämpas inom EU. Sådana program har spelat en stor roll för Sveriges nuvarande 

djurhälsostatus. 

Det är positivt att den av Statens veterinärmedicinska anstalt framtagna nationella 
övervakningsplanen nu införlivas i lagstiftningen och blir ett officiellt instrument för 
övervakning.  
Jordbruksverket bör ges behörighet att föreskriva att veterinärer kan få utfärda preliminära 
restriktioner vid misstanke om utbrott av vissa andra djursjukdomar än de som omnämns i 
djurhälsolagen. 
Insmugglade djur utgör en stor hälsorisk och det är angeläget att djurhälsolagstiftningen 
införs som grund till lagstiftningarna kring smuggling och Tullverkets befogenheter. Här bör 
kraftfulla sanktioner införas. 
VK anser att det finns fördelar att inrätta en övergripande djurhälsonämnd. Denna bör svara 
bl a främja samordningen av nationella frivilliga kontrollprogram. 
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