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Sammanfattning
Länsstyrelsen Östergötland tillstyrker förslaget till ändringar i Statens jordbruksverks 
föreskrifter (SJVFS 2014:4) om djur och produkter från vattenbruk med de nedan angivna 
allmänna synpunkterna.

Allmänna synpunkter
Länsstyrelsen Östergötland har noterat att det remitterade förslaget till föreskrifter i utskicket 
saknar saknummer. Likaså saknas dessa i verkets remiss rörande föreskrifter om officiella 
veterinärer, vilka även dessa senare kommer att besvaras av Länsstyrelsen. Detta förutsätter vi 
är ett misstag i remissversionen. Om så inte skulle vara fallet vill Länsstyrelsen Östergötland 
framföra följande angelägna synpunkter. 

De författningar som tidigare främst var av intresse för veterinärer och de dåvarande 
reglerande och kontrollerande myndigheterna låg under den Kungliga veterinärstyrelsens 
ansvar och sedan 1969 har den Veterinära författningshandboken givits ut. Denna har i stor 
utsträckning underlättat för veterinärer att ha kännedom om föreskrifterna och hålla dessa 
aktuella. Författningar skickades till statligt anställda veterinärer och andra prenumeranter 
efter de utkommit från trycket och samlades i pärmar. Lagar, förordningar och 
myndighetsföreskrifter tilldelades saknummer. Dessa bestod av en bokstav för sakområden 
och nummer för delområden under respektive bokstav. Systemet gör att saknumret inte 
ändras, även om författningen uppdateras. 

Distributionen och insorteringen i pärmar har naturligtvis idag helt spelat ut sin roll. 
Saknummerindelningen utgör dock fortfarande grunden för Jordbruksverkets publicering av 
sina föreskrifter i den Veterinära författningshandboken på verkets webbplats.

I över 50 år har systemet fungerat mycket väl och används dagligen av de som tillämpar 
författningarna i sitt arbete. De används inte bara i undervisningen i författningskunskap för 
studenter i olika naturvetenskapliga utbildningar utan även för utbildning av bland annat 
transportörer och slakteripersonal. 
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Indelningen och benämningen är så vedertagen att för alla som arbetar inom myndigheter i sitt 
dagliga arbete och vid kommunikation använder saknumren för att beskriva vilka författningar 
som samtalet gäller. De är så etablerade att även inom vissa näringar är detta ett välkänt 
begrepp. För yrkesgrupper som inte arbetar kontinuerligt med lagstiftning är den ovan 
beskrivna förenklingen, som saknummerindelningen utgör, mycket viktig

Länsstyrelsen Östergötland vill med de ovan lämnade synpunkterna understryka vikten av att 
systemet med saknummer behålls, och att dessa även fortsättningsvis används konsekvent i 
Jordbruksverkets föreskriftsarbete. Länsstyrelsen har förhoppningen att utelämnandet av 
saknummer vid dessa två remisser är ett förbiseende och att den Veterinära 
författningshandboken även i fortsättningen ges ut samlat och att saknumren behålls.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsveterinären Pernilla Stridh med länsveterinären Torsten Jakobsson 
som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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