
Förslag till föreskrifter om införande av avgifter för handläggning av ärenden inom 
området animaliska biprodukter 
Dnr 37-6392/03 
Svenska Jägareförbundet har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget och 
förbundet anför med anledning härav följande. 
Förslaget synes påverka jakten och jägarna endast vad gäller 8 § i föreslagen författning. 
Härav framgår att ansökan om registrering av mottagare av blod avsett för hundträning 
föreslås beläggas med avgift. Avgiften föreslås uppgå till 200 kr.  
I landet fälls årligen ca 290 000 klövvilt - älg, hjort, rådjur och vildsvin - i samband med jakt. 
Vid jakt efter bland annat sådant vilt har jägarna en lagstadgad skyldighet att ha tillgång till 
särskilt tränade eftersökshundar och för träning av eftersökshundar krävs tillgång till blod. 
Eftersökshundar används också för uppspårning av trafikskadat vilt och antalet viltolyckor, 
där klövvilt är inblandat, uppgår till ca 33 000 årligen. Arbetet med eftersök och 
omhändertagande utförs regelmässigt av jägarna - de personer i samhället som har kunskaper, 
erfarenheter och utrustning för att klara sådana uppgifter - och detta i stort utan kostnad för 
staten. 
Mot bakgrund av såväl jägarnas skyldighet att hålla eftersökshundar vid jakt som deras 
samhällsnyttiga och ideella insatser i viltolyckssammanhang anses det vara på gränsen till 
oförskämt att kräva avgift för registrering av mottagare av blod. Redan nuvarande 
ansökningsförfarande/registrering kan i sig ifrågasättas och detta inte minst på grund av att det 
blod som kommer till användning härrör från djur som veterinärbesiktigats och godkänts som 
livsmedel. Motsvarande ansökan/registrering synes inte vara aktuell i det fall sådant blod köps 
för att användas för humankonsumtion. I det fall mottagarkontroll trots allt anses nödvändig 
borde sådan kunna ske genom registrering i samband med köp, så till vida att 
försäljningsstället för journal över köpare av blod för användande vid hundträning och 
vidarebefordrar uppgifterna till Jordbruksverket. 
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