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Yttrande över förslag till ändrade djurskydds-

föreskrifter för djurförsöksetisk prövning, dnr 

5.2.16-4102/16 
Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har under lång tid försökt att få fram det 
orimliga i att provfisken räknas som djurförsök. Vi vill därför att Jordbruksverket 
inför ett permanent undantag i sina föreskrifter som medför att provfisken som 
bedrivs med normala fiskemetoder (handredskap, nät, ryssjor, mjärdar etc), samt 
med fiskemetoder som Länsstyrelsen eller Havs- och vattenmyndigheten kan ge 
dispens för användande av (elektrisk ström etc), ej längre kräver djurförsökse-
tiskt tillstånd och tillstånd att använda försöksdjur samt eventuella andra till-
stånd rörande djurskyddsfrågor. 
 
Det är en mycket svår pedagogisk uppgift att meddela fiskförvaltare i fiskevårds-
områdesföreningar och klubbar att det den ena dagen är helt i sin ordning att 
fiska med exempelvis nät för att få matfisk, men att de nästa dag då de vill un-
dersöka vilka fiskar som finns i samma sjö med samma redskap och samma me-
tod kommer att avkrävas minst två tillstånd gällande djurförsök som dessutom 
kräver anlitande av dyr veterinärkompetens och som i sig kostar flera tusen kro-
nor. 
 
De nuvarande regler gör därmed tusentals fiskevårdare runt om i landet till 
brottslingar då de av omedvetenhet eller av praktiska och ekonomiska skäl inte 
har rätt tillstånd för att kunna förvalta sina vatten. Alternativt så medför det att 
de som är laglydiga inte kan uppfylla sina lagstadgade åtaganden att förvalta fis-
ken i enlighet med allmänna intressena. Detta då de ej får eller kan undersöka 
fiskbestånden då bara tillstånden i sig kan vara dyrare än vad föreningarna om-
sätter per år. 
 
Därför ser vi från Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg att det är rimligt att prov-
fisken med ovanstående angivna metoder och som sedan ej innebär några ytter-
ligare ingrepp i levande fisk än mätning och vägning ges permanent undantag 
från den djurförsöksetiska tillståndsprocessen. 
 
R. Hermansson 
Ordförande 


