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Andring av uppdraget att granska djurhållning med avseende på
risken for uppkomst och spridning av nya smittor mellan djur och
manniska (zoonoser)

Regeringens beslut

Regeringen upp drar at Statens jordbru ksverk (Jordbruksverket) att, i tillagg

till upp draget att granska djurhållning med avseende på risken for uppkom st

och spridning av nya smi ttor mellan djur och m anniska (N2021/ 00280),

aven gora en oversyn av myndighetens foreskrifter gallande minkuppfodning
från ett smi ttskyddsperspektiv.

I uppdraget ingar att analysera erfarenheterna av SARS-Co V-2 hos minkar

och dess koppling till spridningen av sjukdomen covid-19 for att se om det

finns ett behov av ny eller andrad lagstiftning for att, så långt som mojligt,

forebygga utbrott av zoonotiska sjukdomar m ed betydande risk for
folkhalsan.

Jord bruksverket ska analysera om det finns behov av nya foreskrifter eller

andringar av befintliga foreskrifter om minkhållning som reglerar djurtath et.

Om det finns behov av lag- eller forordnin gsandringar ska J ordbruksverket
identifiera dessa andringar.

Jordbruksverket ska inhamta synpunkter från Statens veterinarmedicinska

anstalt (SV A) och Folkh alsomyndigheten, samt vid behov från andra berorda
myndigheter och intresseorganisationer.

Av regeringens beslut den 28 januari 2021 foljer att uppdraget ska redovisas

till regeringen (Naringsdepartementet) senast den 28 februari 2022.
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Skalen for regeringen s beslut

Regeringen gav den 28 januari 2021 J ordbruksverket och SVA i uppdrag att

granska djurhallning med avseende på risken for utbrott av nya smi ttor

m ellan djur och m anniska m ed betydande risk for folkhalsan. Regeringen ser

ett behov av att komp lettera upp draget sa at t det aven om fattar en ov ersyn

av de foreskrifter som ror specifikt minku pp fodnin g ur
smittskyddssynpunkt.
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