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Yttrande över remiss En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)
(N2020/02751)
Sammanfattning
Naturvårdsverket tillstyrker förslaget till djurhälsoförordning (2021:00) och det
ansvar som Jordbruksverket som behörig myndighet föreslås få.
Naturvårdsverket anser att 6 kapitlet 6 § respektive 7 kapitlet 1 § i
djurhälsoförordningen även bör omfatta att Naturvårdsverket ska höras vid
införsel av djur av vilda landlevande arter för andra syften än utplantering.
I Kapitel 10.4 Godkännande av anläggningar och tillstånd till verksamhet,
framgår att tillstånd till hägn i första hand handlar om att förhindra etablering i
naturen av främmande arter och att sådana frågor ligger utanför
Jordbruksverkets ansvarsområde. Naturvårdsverket bör därför även i
fortsättningen pröva tillståndsfrågan enligt jaktförordningen.
Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl
Naturvårdsverket tillstyrker förslaget till djurhälsoförordning (2021:00) och det
ansvar som Jordbruksverket som behörig myndighet föreslås få.
Naturvårdsverket föreslår dock några förtydliganden enligt nedan.
Förtydligande av 6 kapitlet 6 § respektive 7 kapitlet 1 § djurhälsoförordningen
Naturvårdsverket är positivt till att Jordbruksverket ska höra Naturvårdsverket
innan beslut fattas om godkännande av förflyttning till Sverige från en annan
EU-medlemsstat eller tredje land för utplantering av vilda landlevande djur
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enligt förslaget i 6 kapitlet 6 § respektive 7 kapitlet 1 § djurhälsoförordningen,
men anser att detta även bör omfatta införsel av djur av vilda landlevande arter
för andra syften. Djur som hålls av människor kommer ibland ut i det vilda
oavsiktligt eller med uppsåt och effekterna av sådana etableringar kan vara stora
för inhemsk fauna och flora.
Fördelning av ansvaret för annan offentlig verksamhet, kapitel 6.2
I kapitel 6.2 s. 290 framgår att om det behöver bedrivas jakt i syfte att förebygga
eller bekämpa en smittsam djursjukdom kan det behöva fattas beslut om
undantag från jaktregleringen, vilket i så fall är Naturvårdsverket ansvar.
Naturvårdsverket vill förtydliga att beslut om undantag från jaktlagstiftningen
kan tas av Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen beroende på jaktmedel.
Förtydligande av ansvarsfördelning mellan de centrala myndigheterna, kapitel
10.4
I kapitel 10.4 Godkännande av anläggningar och tillstånd till verksamhet, under
rubriken Godkännande av anläggningar avseende landlevande djur och
avelsmaterial s.461, framgår att tillstånd till hägn i första hand handlar om att
förhindra etablering i naturen av främmande arter och att sådana frågor ligger
utanför Jordbruksverkets ansvarsområde. Naturvårdsverket bör därför även i
fortsättningen pröva tillståndsfrågan enligt jaktförordningen.
Naturvårdsverket vill vidare lyfta att Naturvårdsverket tidigare, i redovisningen
den 30 juni 2015 av regeringsuppdraget Strategi för svensk viltförvaltning (NV00303-15), framfört förslag till förändringar på nationell nivå.
Ansvarsfördelningen mellan de centrala statliga myndigheter som arbetar med
viltförvaltning behöver ses över. Justeringar bör göras för att förtydliga och
renodla myndigheternas uppdrag så att myndighetsarbetet blir så effektivt som
möjligt. Naturvårdsverket anser att regeringen bör överväga att flytta frågan om
vilthägn och övrigt vilt i fångenskap från Naturvårdsverket till Statens
Jordbruksverk. Ansvaret för jaktmedel i hägn bör fortsatt vara Naturvårdsverkets
ansvar.
Naturvårdsverket noterar att texten i kapitel 10.4 innehåller ett par felaktigheter.
Det är länsstyrelsen som prövar frågan om tillstånd till vilt i hägn enligt 41 a §
jaktförordningen. Naturvårdsverkets roll är att meddela föreskrifter enligt 42 §
jaktförordningen och ge vägledning. Det som nämns särskilt i jaktförordningen
om syftet med tillståndskravet för vilt i hägn är att man vill undvika spridningen
av smittsamma sjukdomar, vilket Jordbruksverket har ett ansvar för.
Naturvårdsverket vill vidare särskilt framhålla att det är positivt att
Jordbruksverket föreslås som behörig myndighet att sköta registrering och att
godkänna anläggningar i de fall detta krävs. Det är även positivt att
Jordbruksverket föreslås få ansvaret för att upprätta den databas över vissa
hållna landlevande djur som krävs och att vara personuppgiftsansvarig för
uppgifterna i databasen samt att Jordbruksverket ska höra Naturvårdsverket
innan föreskrifter om vilthägn meddelas enligt förslaget i 5 kapitlet 5 §
djurhälsoförordningen.
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Maria
Ohlman, föredragande, enhetschef Gunilla Sallhed, handläggarna Erica
Stigblom, Per Risberg och Lena Nerkegård.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Björn Risinger

Maria Ohlman

Kopia till:
m.registrator@regeringskansliet.se
anna.bradenmark@regeringskansliet.se

