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Remiss avseende ändring i Statens jordbruksverks 
föreskrifter SJVFS 2021:13, saknummer JK3 

Ert dnr: 6.2.16-18694/2021 

 

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

anmodats inkomma med synpunkter på ändring i Statens jordbruksverks 

föreskrifter och allmänna råd SJVFS 2021:13 (saknummer JK3) om registrering, 

godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på 

djurhälsa och önskar framföra följande synpunkter. 

 

De föreslagna ändringarna i SJVFS 2021:13 avser import av vattenlevande arter 

från tredje land. Ändringarna är enligt SJV:s konsekvensutredning nödvändiga då 

nuvarande regler inte är heltäckande och den övergångsperiod då hälsointyg 

enligt EU:s gamla förordning (EG) 1251/2008 får skrivas under inför import nu är 

slut. SJV anger i sin bifogade konsekvensanalys att ändringarna inte kommer att 

påverka den administrativa bördan för företagen. De förändringar SJV föreslår 

finns i 3 Kap (ny underrubrik, 45-48 §§) samt 5 Kap. 1 §. 

 

3 kap.  

• SVA välkomnar den nya underrubriken innan 34§ då den förtydligar 

bestämmelserna. 

• 45-47 §§. SVA tillstyrker tillägget av dessa paragrafer. 

• 48 §. SVA tillstyrker paragrafen delvis. En paragraf avseende behovet om 

tillstånd från Länsstyrelsen behövs. Med nuvarande formulering finns dock 

utrymme för tolkningen att bara ansökan är gjord är det fritt fram att sätta ut 

djuren oavsett om man fått svar eller inte på sin ansökan eller om man fått 

avslag på sin ansökan. SVA föreslår därför att paragrafen omformuleras så att 

det tydligt framgår att man ska ha ansökt om och erhållit tillstånd innan 

utsättningen får ske. 

 

5 kap. 

• 1 §. SVA tillstyrker tillägget av 3 kap. 45-47 § i listan över paragrafer som SJV 

kan medge undantag för om särskilda skäl finns.  
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Ann Lindberg. I den slutliga 

handläggningen har deltagit biolog Ludvig Orsén, bitr. statsveterinär Hampus 

Hällbom samt t.f. statsveterinär Charlotte Axén, föredragande. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

Ann Lindberg 

 Charlotte Axén 

 

 


