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Hemställan om för provfiske nödvändiga
ändringar i djurskyddslagen
Hemställan
Fiskevattenägarna Dalarna‐Gävleborg hemställer om att regeringen snarast
undantar provfiske från att betraktas som djurförsök. Detta eftersom
djurskyddslagens krav i praktiken omöjliggör den frivilliga fiskevård och
miljöövervakning som genomförs i landet bland fiskevårdsområdes‐
föreningar, fiskerättsägare, fiskeföreningar och övriga.
Bakgrund
Idag bedrivs en stor del av den svenska fiskevården på ideell basis, i
fiskevårdsområdeföreningar, av enskilda fiskerättsägare, i fiskeklubbar och
av andra intressenter. Problemet är dock att en stor del av detta arbete sker
illegalt och kan straffas med fängelse i upp till två år.
Detta eftersom de saknar tillstånd från Jordbruksverket för att få använda
försöksdjur samt djurförsöksetiskt tillstånd från djurförsöksetiska nämnden.
Dessa tillstånd behöver fiskevårdsområdesföreningarna ha för att kunna
bedriva provfisken, vilka i lagens mening betraktas som djurförsök.
Att skaffa tillstånd för att få använda djurförsök kräver att den som vill
utföra provfisket anlitar en ansvarig veterinär med kunskap i
försöksdjursmedicin. Denna kompetens är inte billig att anlita och till detta
kommer att det kostar 6 000 kronor att ens söka djurförsöksetiskt tillstånd.
Båda dessa kostnader är för många fiskevårdsområdesföreningar och övriga
orimliga kostnader att klara av. Dessutom kan allt pappersarbete och
byråkrati för att skaffa dessa tillstånd i sig utgöra hinder, varför det återstår
två alternativ, att bedriva provfiskena utan nämnda tillstånd och att därmed
bryta mot lagen eller att helt enkelt låta bli att provfiska, vilket leder till
utebliven fiskevård.
Då provfisken är ett av de viktigaste instrumenten för att utföra fiskevård,
både för att undersöka vattnen innan åtgärder och även efter åtgärd för att
utvärdera resultaten anser Fiskevattenägarna Dalarna‐Gävleborg att det är
orimligt och kan hindra fiskevårdens utveckling att provfisken ska betraktas
som djurförsök. Det torde heller ej falla inom det allmänna
rättsmedvetetandet att t ex provfiske med nät, mjärdar och ryssjor kräver
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dyra tillstånd och mycket byråkratiskt krångel emedan fiske för andra
ändamål med exakt samma redskap är helt lagligt utan kostnader och
pappersarbete.
Fiskevattenägarna Dalarna‐Gävleborg emotsätter sig inte med denna
skrivelse övriga krav som ställs vid t ex olika provfiskemetoder, t ex att det
krävs tillstånd av länsstyrelsen samt specialutbildningar för att få fiska med
elström eller sprängmedel, utan det är det faktum att provfisken i sig ska
betraktas som djurförsök som förbundet anser hindrande för fiskevården.
Vi menar med detta att man i Sverige bör kunna göra på samma sätt som i
exempelvis Finland där man sedan 1 augusti 2006 undantagit elprovfiske
från att betraktas som djurförsök (se bl a finska regeringens proposition
RP 32/2005 rd, s 21).
Att få detta undantag till stånd är akut eftersom fiskevårdsarbetet i Sverige
annars riskerar att till stora delar läggas ned till förfång för både fisken och
vattenmiljöerna, men även till stort förfång för de landsbygdsnäringar som
drar nytta av bra fiskevatten.
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