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Angående förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om befattning med 
animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som 
kan sprida smittsamma sjukdomar till djur; Dnr 38-6850/06 
 
Svenska Jägareförbundet har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerat förslag 
och vill med anledning härav anföra följande. 
 
De ovan återgivna föreskrifterna är i likhet med de nu gällande – bl.a. SJVFS 1998:34 
(ändrade genom SJVFS 2003:58) – i praktiken helt obegripliga. För att över huvud 
taget kunna bilda sig en uppfattning om vilka regler som gäller krävs i detta fall såväl 
tillgång till som ingående kunskaper om innehållet i och tolkningen av ett antal 
bakomliggande EU-förordningar liksom överordnad svensk lag och förordning med 
förarbeten. En sådan ordning kan inte anses vara annat än hänsynslös mot de personer 
som förväntas följa gällande regler. Ett oeftergivligt krav måste vara att svenska 
författningar, och då i synnerhet sådan som reglerar en utpräglat praktisk verksamhet, 
kan både läsas och tolkas av alla berörda.  
 
De aktuella föreskrifterna anses vara så ogenomträngliga att det framstår som både 
omöjligt och meningslöst att föreslå klarläggande justeringar av de föreslagna 
bestämmelser som påverkar jägarna och jakten. Istället redovisas vad som enligt 
Jägareförbundets uppfattning, utan krav på särskilda tillstånd eller avgifter, rimligen 
bör gälla beträffande animaliska biprodukter i jaktliga sammanhang. 
(fjärde stycket) 
 
Begränsningar vad gäller användande, hantering eller deponi av animaliska bipro-
dukter måste rimligen grundas på reella risker för smittspridning eller olägenheter.   
Gällande regler måste dessutom vara anpassade till den praktiska verkligheten och 
enligt Jägareförbundets mening framstår det som befogat att på lämpligt sätt föreskriva 
om följande. Så anses kunna ske utan att säkerheten äventyras. 
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*  I naturen skall, utan krav på nedgrävning, få deponeras inälvor (ränta) och even- 
 tuella övriga slaktbiprodukter (skinn m.m.) som uppstår i samband med passning 
 och/eller omhändertagande (uppslaktning) av frilevande vilt ”i skogen”. 
  
*  För utfodring av vilda djur samt som lockmedel i och utanför fångstredskap skall, 
 under förutsättning att djuren inte uppvisar tecken på allvarlig sjukdom, få användas   

-  såväl inälvor som slaktrester av frilevande vilt som fällts i samband med jakt eller 
   som dött eller avlivats av någon annan orsak än påskjutning, 

 -  hela kroppar eller delar av kroppar av frilevande vilt som fällts i samband med 
     jakt eller som dött eller avlivats av någon annan orsak än påskjutning och som inte  
      kan tas tillvara för humankonsumtion, 
 -  vildfångad fisk, 
 
 (En begränsning i sammanhanget borde vara att utfodringen eller fångsten får avse 
endast vilda djur vars kött inte är avsett som livsmedel. Likaså att de djur eller delar 
därav som används inte får uppvisa tecken på allvarlig sjukdom) 
 
*  För utfodring av husdjur (hundar) skall, under förutsättning att djuren inte uppvisar  
 tecken på allvarlig sjukdom, få användas såväl inälvor och slaktrester som delar av 
 kroppar av frilevande vilt som fällts under jakt eller som dött eller avlivats av någon 
 annan orsak än påskjutning. 
 
Miljontals vilda djur inklusive fåglar dör i skog och mark årligen utan de tas eller kan 
tas tillvara på något sätt. Naturen städar upp efter sig själv. Mot bakgrund härav 
framstår särskilda regler för de vilda djur som medvetet placeras i samma skog och 
mark i syfte att utgöra foder, åtel eller lockmedel i fälla som obefogade. Några 
avgörande smittskyddsskäl talar inte för ett onyanserat förhållningssätt från 
Jordbruksverkets sida i här aktuell fråga. Ett akut utbrott av någon smitta torde kunna 
hanteras genom de beslut som fattas med stöd av epizotilagstiftningen. Den svenske 
jägaren har ambitionen att försöka följa de regler som gäller. Svenska Jägareförbundet 
ser därför fram emot klargörande regler i enlighet med här ovan angiven riktning. 
Jägareförbundet efterfrågar i sammanhanget klara föreskrifter och vägledning i form 
av allmänna råd, handbok e dyl.  
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