Stockholm den 25 maj 2020

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Yttrande över kort extern remiss av mindre föreskriftsändringar på djurskydds- och
djurhälsopersonalområdet, Dnr 5.2.16 – 08054/2020
Övergripande synpunkter
Svenska Djurskyddsföreningen (SDF) önskar att föreskriftsändringar i remisser med mycket
kort svarstid, som denna remiss, är tydligare markerade än nu. Jordbruksverket har bifogat
åtskilliga dokument med omfattande textinnehåll, där det mesta ligger utanför remissens
frågeställningar. De relevanta ändringarna är bara markerade med ett tunt streck i
vänsterkanten av aktuell sida, vilket gör det svårt att hitta dem i ett stort textmaterial på
kort tid.
Utifrån den genomgång SDF har hunnit med under den korta remisstiden har vi följande
kommentarer:

Detaljsynpunkter på förslagen till ändringar
L 22, 4 kap, 7 §
De allmänna råden har fel hänvisning i rubriken, står nu ”Allmänna råd till 4 kap. 6 §”.
L 22, 4 kap, 8 §
De allmänna råden har fel hänvisning i rubriken, står nu ”Allmänna råd till 4 kap. 7 §”.
C23, 7 kap, 23 §
SDF bifaller de två första delarna av den nya punkt 4, att Jordbruksverket kan medge
undantag från kravet att studenten ska ha läst minst 5 år på veterinärutbildningen och vara
godkänd i samtliga kurser och moment för att få särskilt tillstånd att arbeta som veterinär.
Vi anser dock att kravet att ha för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket ska kvarstå,
utan möjlighet till undantag. Kommunikation med djurägare på svenska är i många fall en
nödvändighet för att kunna upprätthålla en adekvat djursjukvård och ett gott djurskydd.
L103, 2 kap, 12 §
Paragrafen handlar om minsta utrymme i bur för mink men uppges ”har upphävts genom
(SJVFS 2020:XX)”. Den bifogade konsekvensbeskrivningen är från 2011 och ger ingen vidare
information i frågan. Vilken föreskrift hänvisas till i denna paragraf?
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D8/L41, 4 kap, 12 §
SDF har inga synpunkter på de föreslagna förändringarna om vem som får utföra
behandlingar enligt undantag på nivå två, 11 §.
Djurhälsopersonalsföreskrifter – möjlighet att ge dispens från vissa moment i
veterinärutbildningen
SDF bifaller Jordbruksverkets förslag att på grund av situationen med covid-19 göra det
möjligt för verket att bevilja dispens från vissa moment i veterinärutbildningen, så att
veterinärstudenter kan få sommarvikariat enligt gängse rutiner.
SDF anser dock enligt resonemanget i våra kommentarer till C23 att kravet att ha för yrket
nödvändiga kunskaper i svenska språket ska kvarstå, utan möjlighet till dispens.

För Svenska Djurskyddsföreningen
Johan Beck-Friis
Generalsekreterare
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