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Instruktion – Inför utförande av miljöövervakning med elektisk ström
(vadningselfiske)
Detta dokument kommer inom närtid uppdateras, tillsvidare hänvisar vi till den information
som finns i dokumentet Undersökningstyp: Fisk i rinnande vatten – Vadningselfiske (Version
1:8 2017-04-25).
Nedan finns ett utdrag ur stycket Tillstånd och Säkerhet, taget från ovan nämnda dokument.
Tillstånd och säkerhet
För att få bedriva elfiskeundersökningar ska den som utför elfisket ha godkänd utbildning i
elfiske eller motsvarande erfarenhet och kompetens, samt genomgått en kurs i hur man ska
hantera försöksdjur. För det senare brukar det vara tillräckligt att ha genomgått SLU:s
utbildning i elfiske, fiskmärkning eller annan utbildning där hantering av försöksdjur har
behandlats. Dessutom krävs det 4 olika tillstånd; fiskerättsägarens medgivande enligt
fiskelagen (SFS 1993:787), dispens för att få fiska med elektrisk ström enligt förordningen
om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1716), samt ett godkänt
verksamhetstillstånd för få använda djur i djurförsök (vilket inkluderar elfiske) och
genomgången etisk prövning för djurförsök enligt djurskyddslagen (SFS 1988:534, ändring
2003:1077 och 2012:526) och djurskyddsförordningen (SFS 1988:539 med ändring 2012:
869) med tillhörande föreskrifter (LSFS 1988:45, SJVFS 1998:20, 1998:50, 2001:91,
2008:70, 2012:26). Dessutom krävs det formellt att det finns ett djurskyddsorgan.
Djurskyddsorgan är en relativt ny inrättning som infördes när djurskyddsföreskrifterna
ändrades 2013-01-01. Alla länsstyrelser, SLU:s institutioner och alla andra universitet har
verksamhetstillstånd och djurskyddsorgan (med angiven tillståndsinnehavare, godkänd
försöksledare och veterinär). Om man inte har verksamhetstillstånd och djurskyddsorgan
själv bör man kontakta någon av ovanstående institutioner och be att få ansluta till deras
verksamhetstillstånd och djurskyddsorgan. Även för den etiska prövningen gäller att man
måste ha en av Jordbruksverket utsedd försöksledare, vilket kan kräva samarbete med
institutioner som har verksamhetstillstånd och djurskyddsorgan. Fiskerättsägarens tillstånd
bör inhämtas (gärna skriftligen) i god tid före undersökningen. Dispens för fiske med
elektrisk ström söks hos länsstyrelsen som även kan hjälpa till med verksamhetstillstånd och
djurskyddsorgan för elfiske. Djurförsöksetisk prövning sker hos den lokala etiska nämnden
(sju av landets tingsrätter) (Bergquist m.fl. 2014). Ansökan om djurförsöksetisk prövning
kostar ca 3000 kronor för elfiske. Kontakta alltid Länsstyrelsen vid tveksamhet. Blankett för
sökande av djurförsöksetisk prövning (SJVFS 1998:50) återfinns under länken
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/d174b.html.
Vid frågor, kontakta oss via e-post eller telefon.
SERS@slu.se
telefon 010-478 42 82

