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Yttrande över remiss från Livsmedelsverket angående 
föreskrifter om livsmedelshygien. (2019/04035) 

Sammanfattning 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, anser att förslaget är bra då det gör att fäbodar 
kan producera fler mjölkprodukter som ost, fäbodsmör och meseprodukter. Det 
stärker svensk husdjursbruk i skogslänen med mer hållbar produktion och bättre 
trygghet för mjölkproduktionen. SLU instämmer i de föreslagna 
juverhälsoaspekterna men har några synpunkter vad gäller konsekvensutredningen.  

Generella synpunkter 
Men det finns livsmedelsburna faror med opasteuriserad mjölk viket inkluderar 
EHEC, salmonella, campylobacter – som alla kan hanteras vid uppvärming. Det 
betyder att meseprodukter borde vara säkra, men kan vara frågetecken för till 
exempel färskostar. Det finns branschriktlinjer som borde ge acceptabel 
livsmedelssäkerhet men frågan är hur väl de tillämpas. Det vore förödande om 
utbrott kunde knytas till fäbodproducerade livsmedel. Det behövs en uppföljning 
av hygienen i fäbodbruken för att hur väl branschriktlinjerna följs samt säkerställa 
livsmedelssäkerheten för ost och fäbodsmör.  

Följande vill SLU framföra (fet skrift) vad gäller konsekvensutredningen:  

17. Effekter för kommuner eller landsting. Kommuner berörs av den föreslagna 
regleringen i deras egenskap av kontrollmyndighet och bör följa upp mer 
noggrant, när man öppnar upp för opastöriserade livsmedel. Detsamma gäller 
för länsstyrelserna. Landstingen berörs inte av regleringen. SLU anser att det är 
viktigt med samarbete mellan smittskydd och kontrollmyndighet i regioner 
med fäbodar.  

19. Uppföljning/utvärdering av föreskrifterna Någon uppföljning eller utvärdering 
av föreskriften är för närvarande inte planerad. SLU anser att det behövs en 
utvärdering av föreskrifterna efter 2-3 år, viktigt att kontrollmyndigheten 
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följer upp hur tillämpningen av branschriktlinjerna fungerar närmsta åren. 
Vid utbrott där man misstänker livsmedel från fäbodar viktigt att utreds 
grundlig.  

 

Angående juverhälsoaspekter i föreskriften: 

SLU instämmer i remissens huvudpunkter (se nedan) att:  

• somatiskt celltal mätt genom regelbunden användning av California 
Mastitis Test (CMT) ger en god indikation på juverhälsan hos ko och get 

• sådan användning av CMT kan ersätta celltalsundersökning vid 
laboratorium under de särskilda omständigheter som gäller vid 
fäbodhållning 

• obehandlad mjölk som används vid framställning på fäbod av ost samt 
mjölkprodukter som erhållits i samband med tillverkning av sådan ost kan 
undantas för kriterierna i avsnitt IX i bilaga III till förordning (EG) nr 
853/2004 avseende somatiskt celltal om sådan användning av CMT görs 
och dokumenteras  

 

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av prodekan Margareta 
Emanuelson vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap efter 
föredragning av koordinator Fredrika von Sydow. Innehållet har utarbetats av 
professor Ivar Vågsholm vid institutionen för biomedicin och veterinär 
folkhälsovetenskap samt professor Catarina Svensson vid institutionen för kliniska 
vetenskaper.  

Margareta Emanuelson 

  

  

Fredrika von Sydow  
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