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Yttrande avseende förslag till vägledning ”Smittspårning vid 
objektburen smitta – vägledning enligt miljöbalken” 

Ert dnr 00177–2019 

 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har anmodats inkomma med 

synpunkter på Folkhälsomyndighetens förslag på vägledning ”Smittspårning vid 

objektburen smitta – vägledning enligt miljöbalken och önskar framföra följande 

synpunkter. 

 

Först och främst vill SVA framföra att det är positivt att denna vägledning är 

under framtagning. Lagstiftningen kring objektsburen smitta är inte helt lättolkad 

och det finns ett tydligt behov av vägledning kring ansvar och roller. Dock 

upplever SVA att förslaget är otydligt i de delar som rör händelser med 

smittsamma sjukdomar som sprids via sällskapsdjur. En separat del som specifikt 

beskriver hur samverkan sker i samband med zoonotiska händelser vore 

önskvärd. De aktörer/myndigheter som kan bli berörda i samband med 

smittspårning vid misstänkt smitta från djur beskrivs i tabell och i text, med roller 

och ansvar, men en beskrivning av zoonossystemet och zoonossamverkan saknas. 

Av erfarenhet vet vi att det ofta finns ett behov av tidig och nära samverkan 

mellan ansvarig kommun och relevanta expertmyndigheter i samband med 

misstänkt smitta från sällskapsdjur. Detta bör lyftas fram. SVA:s roll som 

expertmyndighet och viktig resurs för samverkan och vägledning i frågor som rör 

smittor hos djur, inte bara som veterinärt laboratorium, bör också tydliggöras.  

 

Kommentarer på förslaget i övrigt finns i bilagd svarsfil. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Ann Lindberg. I den slutliga 

handläggningen har deltagit epidemiologen Elina Lahti, biträdande  
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statsveterinären Ulrika Windahl samt statsepizootologen Karl Ståhl, 

föredragande. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 
Ann Lindberg 

 

 

 
Karl Ståhl 

 


