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Yttrande över ”En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)” 

Sammanfattning 

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i ”En samlad 

djurhälsoreglering (SOU 2020:62)”.  

Havs- och vattenmyndighetens inställning 

Havs- och vattenmyndigheten är positiv att myndigheten enligt förslaget till djurhälsoförordning 

skyndsamt ska underrättas vid misstanke eller påträffande av en åtgärds- och anmälningspliktiga 

sjukdom hos vattenlevande djur.  

Havs- och vattenmyndigheten anser att myndigheten även fortsatt ska höras innan 

Jordbruksverket tar beslut om tillstånd för att föra in djur eller ägg för utplantering i naturen, 

oavsett om det sker från ett annat medlemsland inom EU, eller från tredje land.  

Havs- och vattenmyndigheten menar att myndigheten fortsatt ska ges samma föreskriftsrätt för 

utsättning av fisk, oavsett om djuren kommer från annat land eller ska förflyttas mellan 

vattenområden inom landet. Detta då bestämmelser för utsättningar av fisk inte bara reglerar 

smittskydd, utan även artskydd inklusive hänsyn till naturvården.  

Detaljerade synpunkter 

 Djurhälsoförordningen 

- 3 kap. Anmälningsplikt och övervakning (sid. 87 och 88) 

Havs- och vattenmyndigheten ställer sig positiv till förslaget att Jordbruksverket 

skyndsamt ska underrätta bl.a. Havs- och vattenmyndigheten vid en misstanke eller 

påträffande av en åtgärds- och anmälningspliktiga sjukdom hos vattenlevande djur. Något 

sådant krav finns inte idag, men det är något Havs- och vattenmyndigheten  vid ett flertal 

tillfällen påpekat behov av.  

   

- 6 kap. Förflyttningar inom unionen (sid. 94 och 95) 

Enligt 4 § får Jordbruksverket, enligt förslaget meddela föreskrifter för vattenlevande djur 

som får sättas ut i naturen om de härrör från ett medlemsland, zon eller anläggningskrets 
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som förklarats sjukdomsfri när det gäller förflyttning från ett annat EU-medlemsland till 

Sverige. Havs- och vattenmyndigheten får enligt förslaget meddela sådana föreskrifter 

när det gäller förflyttning inom landet. 

 

Havs- och vattenmyndigheten har idag föreskriftsrätt för utsättning i naturen, oavsett om 

djuren kommer från annat land eller förflyttas mellan vattenområden inom landet. Vi anser 

att myndigheten fortsatt ska ges samma föreskriftsrätt eftersom ansökan för tillstånd att 

sätta ut fisk i naturen inte bara ska tillståndsprövas av länsstyrelserna avseende 

smittskydd, utan även avseende artskydd- och naturvårdsaspekterna enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter. Vi noterar att utredningen har övervägt om Havs- och 

vattenmyndighetens ansvar skulle kunna omfatta all utsättning och förflyttning i naturen 

oavsett varifrån de vattenlevande djuren förflyttas, men att utredningen bedömer att 

Jordbruksverket bör ansvara för detta då de prövar om en avsändande anläggning i ett 

annat land uppfyller de smittskyddskrav som ställs enligt tilläggsgarantierna samt att 

regleringen enligt EU:s djurhälsoförordning i princip är densamma för förflyttning av 

vattenlevande djur mellan olika zoner inom landet och från ett annat EU-land.  

 

Jordbruksverket ska idag, i frågor som rör tillstånd att föra in djur för utplantering höra 

med Havs- och vattenmyndigheten, enligt 3 § 4 stycket i förordningen (1994:1830) om 

införsel av levande djur mm. Detta för att Havs- och vattenmyndigheten bl.a. ska ges 

möjlighet att i ett tidigt skede yttra sig om ansökningar att föra in vissa arter eller stammar 

som inte är tillåtna att sättas ut enligt myndighetens föreskrifter eller enligt EU:s 

förordning (1143/2007) för invasiva främmande arter. I nuvarande förslag, 1 § kapitel 7 

ska Jordbruksverket endast höra Havs- och vattenmyndigheten innan beslut om tillstånd 

tas för att föra in djur eller ägg för utplantering, om det sker från tredje land. Havs- och 

vattenmyndigheten anser att myndigheten fortsatt även ska höras om det gäller 

förflyttningar inom unionen.  

 

 15.2.3 Förhållandet mellan den svenska regleringen och EU:s djurhälsoförordning (s. 

640) 

Havs- och vattenmyndigheten noterar att utredningen föreslår att regeringen ska ge 

Jordbruksverket i uppdrag att tillsammans med SVA och i samråd med andra berörda 

myndigheter och organisationer göra en översyn av vilka djursjukdomar som behöver 

kunna omfattas av tvingande nationella lagstiftningsåtgärder. Då Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter om utsättning av fisk i naturen innehåller bestämmelser 

om sådana smittsamma sjukdomar som idag omfattas av Jordbruksverkets föreskrifter för 

anmälningspliktiga sjukdomar är det av stor vikt för myndigheten att delta i uppdraget. 

  



3/3 

 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Jakob Granit efter föredragning av 

utredaren Sofia Brockmark. I den slutliga handläggningen av ärendet har även avdelningschefen 

Mats Svensson, avdelningschefen Thomas Klein, stabschefen Maria Hellsten, enhetschefen 

Inger Dahlgren, verksamhetsstrategen Ann Lundström, utredaren Michael Diemer och 

verksjuristen Catarina Pernheim medverkat. 

Jakob Granit  

Sofia Brockmark 

 


