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Yttrande över remiss från Jordbruksverket gällande förslag 
till föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks 
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2021:13) om 
registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel 
samt export med avseende på djurhälsa 

Sammanfattning 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) anser att förslaget till ändring av nuvarande 
föreskrift gällande 3 kap. 2 § som avser villkor för odlingstillstånd av fisk ger ett 
mycket mer balanserat regelverk som kan baseras på vetenskap och beprövad 
erfarenhet och SLU stödjer därmed de föreslagna ändringarna av föreskriften. 

Generella synpunkter 
SLU arbetar idag aktivt inom en rad områden med beröring till det aktuella ärendet. 
Detta för att skapa ett kunskapsunderlag som tillåter en bedömning av just de 
riskfaktorer som tas upp i ändringsförslaget. SLUs arbete är därför direkt riktat mot 
att skapa underlag för en regelformulering enligt ändringsförslaget. Med andra ord 
att få en kunskap som tillåter en samexistens mellan en livsmedelsproduktion i 
form av odlad fisk i Sverige utan att utsätta vilda fiskbestånd av riksintresse för 
risker i form av sjukdom eller genetisk kontaminering. Utifrån detta arbete menar 
SLU att förslaget ger ett mycket mer balanserat regelverk som kan baseras på 
vetenskap och beprövad erfarenhet, medan den nuvarande felskrivningen inte kan 
göra detta utan är ett resultat av subjektiva och av vetenskap icke underbyggda 
åsikter. 

Specifika synpunkter 
SLU har inga ytterligare detaljerade synpunkter att avge då ändringsförslaget stöds 
i sin helhet. 
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Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av vicedekan Lena Lidfors 
efter föredragning av koordinator Linda Ferngren. Innehållet har utarbetats av 
professor Anders Kiessling vid institutionen för husdjurens utfodring och vård.  
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