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Konsekvensutredning 
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Diarienummer 
6.2.16-18694/2021 

 

Djuravdelningen 

  

 

Konsekvensutredning förslag till nya/ändrade 

föreskrifter om bestämmelser om krav vid införsel 

av icke förtecknade arter av vattenlevande djur från 

tredje land 

 

A. Allmänt 

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2021:13) om 

registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med 

avseende på djurhälsa; med saknummer JK3 innehåller föreskrifter som har en 

koppling till del IV-V i EU:s djurhälsoförordning1, vilka främst omfattar 

bestämmelser om registrering, godkännande, journalföring samt förflyttning.  

Kapitel 3 i JK3 handlar om vattenlevande djur. Det finns behov av att akut införa 

en ny bestämmelse i det kapitel som gäller vattenlevande djur vad gäller 

bestämmelser vid införsel av icke förtecknade arter från tredje land. Problemet med 

nuvarande regler är att området inte är heltäckande reglerat. Nationella 

bestämmelser krävs därmed.  

Under en övergångsperiod får hälsointygen som finns i kommissionens förordning 

(EG) 1251/20082 användas för införsel till EU. Dessa intyg reglerar både 

förtecknade arter och icke förtecknade arter. De måste vara signerade innan den 15 

januari 2022 och kommer att accepteras till den 15 mars 2022. Konsekvenserna av 

att vi inte inför den nya bestämmelsen är att från och med den 16 januari 2022 när 

övergångsperioden är slut får de gamla intygen inte längre skrivas under för att 

användas vid import. Enligt artikel 237 i EU:s djurhälsoförordning får 

medlemsstaterna endast tillåta införsel om djuren åtföljs av ett djurhälsointyg. 

                                                      
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara 

djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa 

(”djurhälsolag”) 

2 Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 av den 12 december 2008 om tillämpning av 

rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller villkor och intygskrav för utsläppande på marknaden 

och import till gemenskapen av djur och produkter från vattenbruk och om fastställande av en 

förteckning över smittbärande arter 
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Detta tillgodoser vi genom gränskontroll samt införandet av dessa bestämmelser. I 

dessa bestämmelser tydliggörs kravet på aktörerna vad gäller bland annat kravet på 

djurhälsointyg. Det är främst prydnadsdjur som är aktuella för denna typ av 

införsel. I viss utsträckning kan även andra vattenlevande djur vara aktuella för 

sådan införsel. 

Införsel av icke förtecknade arter har tidigare reglerats i kommissionens förordning 

(EG) nr 1251/2008 men i och med den nya djurhälsolagstiftningen så kommer det 

vara upp till medlemsstaterna att reglera införsel från tredjeland. 

Vi vill med de föreslagna bestämmelserna uppnå rimliga krav vid införsel av icke 

förtecknade arter av vattenlevande djur från tredje land. Med rimliga menar vi att 

kraven ska vara på den nivå som är motiverad utifrån djurhälsoriskerna med sådan 

införsel. De föreslagna bestämmelserna kan delvis sägas motsvara det som gällde 

innan EU:s djurhälsoförordning började tillämpas vidare att vi även har beaktat de 

bestämmelser som idag gäller vid införsel av förtecknade djur till unionen.  

Nedan följer en beskrivning av bestämmelserna och vad man vill uppnå paragraf 

för paragraf. 

3 kap. Underrubrik - Särskilda bestämmelser om förflyttning mellan 

medlemsstater för utsättning i naturen  

Denna rubrik behöver finnas innan 34 § för att skilja åt bestämmelserna. 

Bestämmelserna innan 34 § reglerar sjukdomar som Sverige har nationella åtgärder 

för.  

3 kap. 45 § 

De föreslagna bestämmelserna innebär att bl.a. att djuren ska komma från ett 

tredjeland som 

 är medlemmar i världsorganisationen för djurens hälsa OIE, eller 

 förtecknas i bilaga XXI i kommissionens genomförandeförordning (EU) 

2021/404 av den 24 april 2021 om fastställande av förteckningar över 

tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och 

produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/4293 (förtecknade 

länder).  

Dessa bestämmelser hade sin motsvarighet i den nu upphävda förordningen (EG) 

nr 1251/2008. Dock har vi valt att frångå kravet att förtecknade länder ska ha ett 

formellt avtal med OIE om att regelbundet lämna information om sin 

djurhälsostatus till den organisationens medlemmar. Detta eftersom vi anser kraven 

som finns i artikel 230 i förordning (EU) 2016/429 för tredjeland är tillräckliga. 

                                                      
3 EUT L 114, 31.3.2021, s. 1 (Celex 32021R0404). 
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3 kap. 46 § 

I denna paragraf framgår det att djuren ska åtföljas av ett djurhälsointyg enligt 

bilaga II i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2236 om 

fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets 

förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller förlagor till 

djurhälsointyg för införsel till unionen och förflyttningar inom unionen av 

sändningar av vattenlevande djur och av vissa produkter av animaliskt ursprung 

från vattenlevande djur samt officiellt intygande avseende sådana intyg, och om 

upphävande av förordning (EG) nr 1251/2008. Den förlaga som ska användas är 

den för djurhälsointyg för införsel till unionen av vattenlevande djur avsedda för 

vissa vattenbruksanläggningar, utsättning i naturen eller andra ändamål, utom för 

direkt användning som livsmedel. Vidare ska samtliga krav i djurhälsointyget som 

inte enbart är tillämpliga för förtecknade arter samt kraven i artikel 7 i förordning 

(EU) 2020/692 uppfyllas. Djurhälsointyget ska vara utfärdat av officiell veterinär. 

Kraven på att djuren ska åtföljas av ett djurhälsointyg samt att kraven i 

djurhälsointyget ska vara uppfyllda finns i den nu upphävda förordningen (EG) nr 

1251/2008. Exempelvis, djurens hälsostatus, märkning av behållare, vattenbyte 

m.m. Som tidigare nämnts så är artikel 237 riktad mot medlemsstaten och i denna 

paragraf förklaras vad som är aktörens skyldighet. 

3 kap. 47 – 48 §§ 

Dessa bestämmelser reglerar transporten samt vattenbyte. I kommissionens 

förordning (EG) nr 1251/2008 fanns det även bestämmelser om hur man skulle ta 

hand om vattnet som djuren transporteras i samt att man inte får sätta ut djuren i 

naturen. Vi har valt att ha motsvarande bestämmelser, men har anpassat dem efter 

kraven som finns i EU:s nya djurhälsolagstiftning. Detta har vi gjort genom att utgå 

från artikel 167 i förordningen (EU) 2020/6924 som vi anpassat för att fungera för 

icke förtecknade arter samt genom att ta in en upplysningsparagraf om att man 

behöver tillstånd från länsstyrelsen för att sätta ut vattenlevande djur i naturen 

enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. 

5 kap. 1 § 

Här har vi bara ändrat så att de nya paragraferna, 3 kap. 45-47 §§ omfattas av 

möjligheten till undantag. 

2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka 

effekter det blir om någon reglering inte kommer till stånd 

En alternativ lösning vi undersökt är att tillämpa exakt samma regler som tidigare 

fanns i förordning (EG) nr 1251/2008 för de icke förtecknade arterna. En sådan 

                                                      
4 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 av den 30 januari 2020 om 

komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller 

bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av 

sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung. 
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lösning är inte möjlig, eftersom förordning (EG) nr 1251/2008 numera är upphävd 

och därmed inte är uppdaterad. 

Ett annat alternativ är ett krav på införseltillstånd för dessa djur. Ett krav på 

införseltillstånd har vi bedömt som ett rätt långtgående krav för arter som inte 

anses utgöra en lika stor risk som förtecknade arter.  

Ytterligare en alternativ lösning kan vara att vi tar fram nya eller anpassade 

hälsointyg med andra krav än de som finns i det befintliga och EU-gemensamma 

intyg vi föreslår ska användas. Detta riskerar att komplicera hanteringen för 

företagen vid införsel till Sverige. Det finns inte några förslag till vad sådana 

Sverige-specifika intyg skulle innehålla. 

Konsekvenserna om vi inte inför en ny bestämmelse är att det finns krav på 

djurhälsointyg för att djuren ska få tas in via gränskontrollen men det är oreglerat 

vilka djurhälsointyg som ska användas. Aktörer kan drabbas av problem vid 

införseln om djuren åtföljs av ett hälsointyg som inte accepteras vid 

gränskontrollen. 

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

Främst berörs aktörer som för in vattenlevande prydnadsdjur från tredjeland. Det 

finns många arter av prydnadsdjur som förs in från annat land varav endast en 

mindre andel är förtecknade arter. Bestämmelsen gäller dock inte enbart 

prydnadsdjur utan även andra vattenlevande djur av icke förtecknade arter som 

flyttas levande för vidare produktion. I den mån aktörer för in icke förtecknade 

arter av vattenlevande djur andra än prydnadsdjur från länder utanför EU berörs 

även de. 

Även forskningsorganisationer, försöksdjursanläggningar och djurparker kan ha 

denna typ av införsel och därmed vara berörda. 

Ett tjugotal företag och organisationer har under 2018-2020 gjort runt 600 stycken 

importer från tredjeland. I stort har alla handlat om import av vattenlevande djur 

för prydnadsändamål och ett fåtal försöksdjur (zebrafisk). 

4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt 

grundar sig på 

Bestämmelserna grundar sig på bemyndigandet i 3 § förordning (1994:1830) om 

införsel av levande djur. 
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5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen 

medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda reglerings-

alternativen 

Att inte ställa några krav alls (noll-alternativet) ger en otydlighet kring om 

hälsointygen ska användas. Genom kravet på djurhälsointyg får man en spårbarhet 

för icke förtecknade arter. 

Det föreslagna alternativet innebär ingen ökad administrativ börda för företagen 

och är ekonomiskt fördelaktigt jämfört med alternativet att införa krav på 

införseltillstånd och den kostnad sådan ärendehantering av tillstånd medför. 

Tidigare har det krävts tillstånd för att få ta in vattenlevande djur till Sverige. 

Kravet togs bort i samband med att EU:s djurhälsoförordning började tillämpas i 

april 2021, vilket även medförde att vissa av Jordbruksverkets föreskrifter 

upphävdes som reglerade krav på införseltillstånd och ersattes av nya omarbetade 

föreskrifter anpassade till EU:s djurhälsoförordning. 

Vid införsel som görs via en gränskontrollstation i en annan medlemsstat sker 

kontroll mot den svenska lagstiftningen. För att detta ska fungera måste vi 

informera gränskontrollen i andra medlemsstater om de nationella kraven, vilket 

kan göras på olika sätt. Att sådan information kan ingå i ett införseltillstånd 

bedöms inte vara ett skäl som är starkt nog för att kräva ett sådant tillstånd. Vi vill 

med de föreslagna bestämmelserna uppnå rimliga krav vid införsel av icke 

förtecknade arter av vattenlevande djur från tredje land. Med rimliga menar vi att 

kraven ska vara på den nivå som är motiverad utifrån djurhälsoriskerna med sådan 

införsel. 

Uppgifter i EU:s elektroniska system Traces kan användas vid behov för att ta del 

av information om vilka införslar som gjorts. Införseltillstånd är därmed inte 

nödvändigt för att få information om införslar.  

6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 

skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

EU har inte reglerat vad som ska gälla vid införsel av icke förtecknade arter till 

unionen. Av detta följer att området behöver regleras genom nationella 

bestämmelser. Som beskrivits ovan under punkten 1 har vi vid framtagandet av ett 

förslag till nationell reglering beaktat vad som gällde enligt den numera upphävda 

förordning (EG) nr 1251/2008 samt även analyserat de EU-bestämmelser som 

gäller för införsel av förtecknade arter till unionen. Eftersom förordning (EG) nr 

1251/2008 har några år på nacken så har det varit logiskt att de nya 

bestämmelserna för icke förtecknade arter ska motsvara bestämmelser i EU:s nya 

djurhälsolagstiftning för förtecknade arter. En annan fördel med att 

bestämmelserna ska motsvara den i den nya djurhälsolagstiftningen istället för 

förordningen (EG) 1251/2008 är att man få en mer enhetlig hantering med både de 

förtecknade arterna och de icke förtecknade arterna.  
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7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten 

för ikraftträdande och om det finns behov av speciella 

informationsinsatser 

Ikraftträdande bör ske snarast efter den 15 januari 2022. Eftersom de föreslagna 

bestämmelserna bedöms omfattas av förfarandet kring s.k. tekniska regler krävs en 

särskild anmälningsprocedur till EU-kommissionen innan föreskrifterna kan 

beslutas och träda ikraft. Det innebär att datum för ikraftträdande kan bli tidigast i 

juni 2022. Det kommer alltså bli en period utan heltäckande reglering men det är 

angeläget att den inte blir längre än nödvändigt. 

B. Kommuner och regioner 

Markera med X: 

☒ Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller regioner. 

Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkten i 

avsnitt B. 

☐ Regleringen bedöms få effekter för kommuner eller regioner. 

Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkten i avsnitt B. 

C. Företag 

Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver 

näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt 

och självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett. 

Markera med X: 

☒ Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags 

arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. 

Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i 

avsnitt C. 

☐ Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför 

en beskrivning av punkterna i avsnitt C. 

D. Samråd 

1. Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd 

Ett mindre antal myndigheter och branschorganisationer valdes ut för att vi i ett 

tidigt skede skulle få in synpunkter och ta hänsyn till dessa vid framarbetandet av 

konsekvensutredning och föreslagna bestämmelser.  
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De branschorganisationer som vi gett möjlighet att komma med synpunkter i tidigt 

samråd är Sveriges akvarieföreningars riksförbund (Sarf), Zoobranschens 

Riksorganisation (Zoorf) samt Sveriges Offentliga Tropikanläggningar. 

De externa myndigheter och organisationer som vi gett möjlighet till ett tidigt 

samråd är Havs- och Vattenmyndigheten, SVA, Länsstyrelsen i Västra Götaland, 

Skåne, Uppsala samt Jämtland. 

E. Kontaktperson 

1. Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor 

Jenny Kanerva Eriksson 

E-post: Jenny.KanervaEriksson@jordbruksverket.se 

Telefon: 036-15 60 25 

 

Shabnam Hansen 

E-post: Shabnam.Hansen@jordbruksverket.se  

Telefon: 036-15 64 25 
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