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Förslag till nya/ändrade föreskrifter om odlingstillstånd för och 

förflyttningar av vattenlevande djur 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslaget till rubricerade föreskrifter med 

tillhörande konsekvensutredningar. Vi lämnar följande synpunkter på förslaget och önskemål 

om klargörande. 

 

I konsekvensutredningen listas fritidsfiske/sportfiske som en av de intressenter som berörs av 

förflyttningskraven i de föreslagna föreskrifterna. Här står att alla som vill flytta vattenlevande 

djur berörs av bestämmelserna gällande förflyttning, vare sig det är till vattenbruk, utsättning 

i naturen eller konsumtion. 

 

Emellertid framgår det varken i föreskriftsförslaget eller i konsekvensutredningen på vilket 

sätt fritidsfiske/sportfiske berörs av förflyttningskraven. Det saknas med andra ord 

information om hur bestämmelserna påverkar detta intresse, vilka bestämmelser och krav det 

handlar om samt vilka konsekvenser detta får för fritidsfisket/sportfisket som fritids- eller 

näringsverksamhet. Det måste klargöras. 

 

Den tänkbara beröringspunkten för fritidsfisket är att fiskevårdsområdesföreningar och övriga 

förvaltare och upplåtare av enskilda fiskevatten samt sportfiskeklubbar är beställare av 

utsättningsfisk. Av djurhälsoförordningens artikel 194 framgår att aktörer som tar emot 

vattenlevande djur för utsättning i naturen ska kontrollera att relevanta dokument kring 

djurhälsa finns med och efter kontrollen underrätta berörda myndigheter om eventuella 

avvikelser. Denna bestämmelse behandlas som sagt varken i det remitterade förslaget eller i 

tillhörande konsekvensutredning men får efter lite detektivarbete misstänkas lika bakom de 

diffusa beskrivningarna om att fritidsfisket/sportfisket berörs av förflyttningskraven.  

 

All utsättning av fisk är redan idag tillståndspliktig enligt fiskerilagstiftningen. Länsstyrelsen 

prövar och beviljar tillstånd och beaktar då bland annat risken för spridning av fisksjukdomar 

och bedömer om leverantören är lämplig ur denna aspekt.  

 

Det känns helt orimligt att beställaren av fisk som innehar giltigt utsättningstillstånd från 

länsstyrelsen och utifrån detta ett beställningsavtal med leverantören ska utföra en 

”myndighetskontroll” då fiskleveransen tas emot. Det är att kräva väldigt mycket av 



 

fritidsverksamheter som till stor del bedrivs av ideella krafter. Detta måste kunna skötas på ett 

betydligt smidigare och rättssäkrare sätt via våra myndigheter och/eller genom att 

leverantören skriftligt intygar att hen har den dokumentation som krävs ur djurhälsoperspektiv 

vid själva beställningen. Vi önskar ett klargörande besked från Jordbruksverket/Havs- 

och vattenmyndigheten om hur artikel 194 ska tillämpas i praktiken i samband med 

fiskutsättningar i naturvatten.   

  

      

  

Med vänlig hälsning 

                     

 

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 

 

 

Thomas Lennartsson 

Förbundsdirektör 

Sveriges fiskevattenägareförbund 

Lilla Böslid  

305 96 Eldsberga 

Tel. 0702-70 83 24 

Epost. thomas.lennartsson@vattenagarna.se 

www.vattenagarna.se   

  

mailto:thomas.lennartsson@vattenagarna.se
http://www.vattenagarna.se/

