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Obligatoriskt samråd avseende ändrade föreskrifter om 
införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav 
(saknr. J12) 

SJV dnr 5.2.17-00701/2020 

 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har av Jordbruksverket (SJV) anmodats 

inkomma med synpunkter på ändringar i föreskrifter avseende införsel av 

vattenlevande djur och önskar framföra följande synpunkter. 

GENERELLA KOMMENTARER 

Statens Jordbruksverks föreskrifter om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och 

produkter därav (SJVFS 1995:125, saknr J12) behöver i och med Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) 2016/429 ikraftträdande 21 april 2021 revideras. Detta 

för att undvika dubbel reglering. I konsekvensutredningen beskriver SJV utförligt 

problematiken och varför enstaka paragrafer bör kvarstå samtidigt som merparten av 

paragraferna i J12 upphör. Förändringarna i författningen bedöms inte få 

konkurrensmässiga konsekvenser eller orsaka ökad administrativ börda.  SVA är enig 

med SJV avseende konsekvensutredningen och hur Saknr J12 behöver förändras. 

SPECIFIKA KOMMENTARER 

SVA har två specifika kommentarer avseende den nya Saknr J12 (SJVFS 2021:XX). 

 

2 §. Definitionen av vattenbruksdjur är onödigt komplicerad. I (EU) 216/429 

definieras vattenbruksdjur som ”alla vattenlevande djur som är föremål för 

vattenbruk”. SJV bör sträva efter en liknande beskrivning. Även vildfångad 

fisk/kräftdjur/blötdjur för odling blir per automatik inkluderad i den lydelsen, 

däremot inkluderas inte rom och mjölke eftersom det inte är djur. Möjligen 

inkluderas inte heller vattenlevande djur för utsättning.  

 

SVA föreslår därför följande lydelse av definitionen: ”alla levnadsstadier, inklusive 

könsceller, av vattenlevande djur som är föremål för vattenbruk eller utsättning”.  
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12 §. SVA välkomnar att paragrafen kvarstår tills vidare. I sammanhanget kan lyftas 

att SVA genom yttrande Dnr SVA 2021/27, SJV Dnr 6.2.17-00173/2021 har lämnat in 

vetenskapligt underlag till SJV avseende mottaglighet för IPN hos fjällröding, 

europeisk ål och karp, att användas som motivering inför Kommissionens 

beslutsprocess.  

 

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

handläggningen har deltagit bitr. statsveterinären Hampus Hällbom samt t.f. 

statsveterinären Charlotte Axén, föredragande. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 
Ann Lindberg 

     
 Charlotte Axén 

 


