Stockholm den 25 maj 2020
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Yttrande över Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om offentlig
djurskyddskontroll (L 44), diarienummer 5.2.16-07640/2020
Övergripande synpunkter
Svenska Djurskyddsföreningen (SDF) tycker det är bra att Jordbruksverkets föreskrifter om offentlig
djurskyddskontroll uppdateras i samband med att en ny kontrollförordning träder i kraft. Vi har inga
synpunkter på redaktionella ändringar och uppdaterade hänvisningar till EU:s kontrollförordning men
några kommentarer till vissa övriga revideringar av föreskriften.
Detaljsynpunkter på förslagen till ändringar
L 44, 5 §
SDF stödjer att användning av djurskyddskontrollregistret (DSK) blir föreskrift.
L 44, 6 §
Vi anser inte att instruktionen i det nuvarande allmänna rådet som handlar om länsstyrelsernas
kontroll av djurtransporter ska tas bort. Det faktum att transportör av djur har lagts till som
kontrollobjekt i bilagan, medför inte automatiskt att kontroll av djurtransporter enligt dagens
allmänna råd blir utförda. De allmänna råden specificerar dessutom att kontrollplanen bör omfatta
kontroll av transporter under färd och kontroll vid i- och urlastning, vilket inte framgår i den nya
punkt 16 i bilagan.
SDF anser att 6 § måste kompletteras eller skrivas om så att det blir tydligt att även djurtransporter,
inte bara transportörerna, ska ingå i myndighetens kontrollplan.
L 44, 12 §
SDF stödjer förslaget att generalisera det allmänna rådet till 12 § så att kontrollmyndigheterna
planerar sin verksamhet utifrån målen i den nationella kontrollplanen.
L 44, bilagan
SDF finner det olyckligt att begreppet sällskapsdjur har försvunnit ur bilagan. Det ger den ovane
läsaren intryck av att sällskapsdjur inte längre ska kontrolleras, vilket kan leda till missförstånd eller
överträdelser. Punkt 20 i bilagan inkluderar i realiteten "den som yrkesmässigt eller i större
omfattning håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot sällskapsdjur för
förvaring eller utfodring" (6 kap, 4 § DSL), vilket SDF tycker är mycket positivt.
Vi föreslår att punkt 20 i bilagan av pedagogiska skäl förtydligas på följande eller liknande sätt:
"20. Verksamhet med tillstånd enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen rörande sällskapsdjur, hästar och
pälsdjur."
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