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Förslag till ny föreskrift om djurhälsokrav för djur och produkter från 

vattenbruk (SJVFS 2013:XX) 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslaget till ny föreskrift om 

djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och önskar lämna följande synpunkter.   

 

Sammanfattning 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tycker det är bra att alla relevanta bestämmelser samlas i 

en gemensam föreskrift. Vi välkomnar också ambitionen att ta fram vägledningsdokument 

för konkret tillämpning av föreskriften samt standardiserade blanketter för tillståndsansökan, 

journalföring och årsrapporter. I sammanhanget är det viktigt att dessa dokument är enkla 

och förankrade i vattenbrukarnas vardag. Dessutom anpassade för olika slags 

odlingsinriktningar (sättfiskproduktion, matfiskproduktion, musselodling etc.).      

 

Genom EU-anpassning av regelverket inträder en viss oro för att den jämförelsevis goda 

fiskhälsostatus som hittills rått i landet kan komma att försämras. Den nya organisationen av 

offentlig kontroll och hälsokontroll har här tillsammans med näringen en rejäl utmaning att 

snabbt hitta säkra och trygga former för sin verksamhet så att denna oro inte besannas. Det är 

viktigt att den erfarenhet och kompetens som byggts upp inom ramen för Fiskhälsan FH AB 

tas till vara i den nya organisationen.    

 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

 

5 § - andra föreskrifter  

 

Denna paragraf kanske är nödvändig i dagsläget men skapar otydlighet och risk för 

förvirring. En genomgång av Jordbruksverkets övriga föreskrifter på området är angelägen 

så att denna paragraf kan utgå.    

 

6 § - definitioner 

 

Förbundet anser at definitionen av zon är svårbegriplig och bör förtydligas samt att 

definitioner av biosäkerhet, hälsoövervakning och polyploida organismer bör läggas till. 



 

2 kap. Förutsättningar för odlingstillstånd m.m. 

 

Förbundet vill uppmärksamma om att det i konsekvensbeskrivningen anges ett felaktigt 

motiv till bestämmelsen i 6 §. Skälet till bestämmelsen är att skydda bestånd av vildlax 

och/eller odlings- och avelsanläggningar för lax från smitta eller inblandning av andra arter 

och stammar. Det handlar alltså inte primärt om att förhindra att odlingsanläggningar som 

placeras i dessa områden stör själva laxvandringen.   

 

3 kap. Offentlig kontroll och hälsoövervakning 

 

1 – 2 §§ - Offentlig kontroll, hälsoövervakning 

 

Förbundet anser att Fiskhälsans FH AB kompetens och erfarenhet bör tas tillvara i den nya 

organisationen.  
 

Hälsoövervakningen är väsentlig i skyddet mot spridning av smitsamma sjukdomar och det 

är viktigt att denna övervakning skyndsamt definieras genom den pågående översynen av 

Jordbruksverkets föreskrifter om organiserad hälsokontroll av husdjur.  

 

4 § - Hygienpraxis 

 

Det framgår inte av föreskrifterna om framtagandet av åtgärdsplan ligger inom ramen för 

den offentliga kontrollen eller som ett led i hälsoövervakningen. Detta bör klargöras.   

 

5 § - Anmälningsplikt 

 

Anmälningsplikten är en mycket betydelsefull del i skyddet mot av spridning av smittsamma 

sjukdomar.  Förfarandet måste kvalitetsäkras och rutinerna kring anmälan måste tydliggöras 

förslagsvis genom ett handfast vägledningsdokument.   

 

5 kap. Djurhälsokrav för utsläppande av djur och produkter från vattenbruk på 

marknaden 

 

Förbundet konstaterar att flera bestämmelser under detta kapitel är svårbegripliga. Detta bör 

beaktas vid den kommande översynen av Jordbruksverkets införsel- och utförselföreskrifter 

och vid den aviserade omflyttningen av regler från föreliggande föreskrift.     
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