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Konsekvensutredning  

Ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:4)  

om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk. 

Enligt förordning (2007:1244) om särskild konsekvensutredning vid regelgivning ska en 

myndighet som överväger nya eller förändrade regler utreda reglernas kostnadsmässiga och 

andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och dokumentera 

utredningen i en konsekvensutredning. 

Inledning 

Signalkräftan (Pacifastacus leniusculus) omfattas av den första unionsförteckningen med 37 

listade invasiva främmande arter som fastställdes den 3 augusti 2016 genom kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande av en 

förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014. 

Den huvudsakligen anledningen till att signalkräftan listats är att hindra spridning av 

kräftpesten (Aphanomyces astaci) som orsakar död hos de ursprungliga kräftbestånden, bland 

annat flodkräfta i Europa. I Sverige är den inhemska flodkräftan listad som en akut hotad art i 

databankens nationella rödlista 2015.  

Havs- och vattenmyndigheten har bemyndigats att vidta sådana åtgärder som beskrivs i 

artiklarna 17-20 i förordning (EU) nr 1143/2014 och som behövs för att förebygga introduktion 

och spridning av invasiva främmande arter och för att minimera, mildra och avhjälpa sådan 

arters negativa effekter på den biologiska mångfalden.  

Den reviderade lagstiftningen i artikeln 7.1 i förordning (EU) nr 1143/2014 innebär att Statens 

Jordbruksverk föreskrifter (SJFVS 2014:4) om djurhälsokrav för djur och produkter från 

vattenbruk, behöver ändras så att möjligheten att få odlingstillstånd för signalkräfta och tillstånd 

för förflyttning avskaffas samt undantaget för krav på RAS-anläggning tas bort för signalkräfta 

för att verkets föreskrifter ska vara i överensstämmmelse med EU-rätten och Havs- och 

vattenmyndighetens kommande föreskrifter om signalkräfta. 

En överskådlig redovisning av vilka föreskrifter och allmänna råd som berörs av de föreslagna 

ändringarna ges i nedanstående tabell.

Kapitel Paragraf Avseende Anm. 

2 2 Odlingstillstånd för signalkräfta Tas bort 
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2 4 Undantar signalkräfta från krav på RAS-

anläggning. 

Tas bort 

2 8 Förflyttning av signalkräfta Tas bort 

A   Allmänt 

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå  

Det är redan i dag förbjudet enligt EU-rätten att odla signalkräfta och med 

föreskriftsändringarna vill vi uppnå att föreskriften ska vara i överensstämmelse med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om 

förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.  

Det är inte längre möjligt att få odlingstillstånd eller tillstånd för förflyttning av signalkräfta. 

Inte heller kan signalkräfta omfattas av ett undantag från krav på RAS-anläggning. Dessa 

bestämmelser måste således upphävas.  

2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka 
effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd  

Odling av signalkräfta är redan förbjudet och det finns inga alternativa lösningar. 

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

De som berörs av ändringen är odlare av signalkräfta. Enligt Jordbruksverkets 

vattenbruksregister så finns i dagläget det två företag med odlingstillstånd.  

4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar 
sig på 

Jordbruksverket har bemyndigande enligt 6 § förordningen (2006:815) om provtagning på djur, 

m.m. 

6 §   För att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar får 

Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om 

   3. begränsningar eller andra villkor när det gäller hanteringen av djur eller produkter av djur 

och andra varor eller när det gäller kontakter mellan djur och människor. 

5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen 
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda reglerings-
alternativen  

Föreskriftsändringen medför inga kostnader och det går inte att göra en jämförelse av olika 

konsekvenser eftersom det redan i EU-rätten finns odlingsförbud mot signalkräfta. 

Jordbruksverket kan därför inte ge odlingstillstånd eller tillstånd för förflyttning samt inte heller 

föreskriva om undantag från krav på RAS-anläggning för signalkräfta.  



Jordbruksverket   3(4) 

 

 

6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

Föreskriftsförändringen är i linje med det förbud för signalkräfta enligt Europaparlamentets och 

rådet förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering 

av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.  

7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om hantering av signalkräfta är planerad att träda i 

kraft den 1 januari 2020. Jordbruksverkets  och Havs- och vattenmyndigheten planerar att 

hantera  föreskriftsarbetet parallellt för se till att de nya föreskrifterna träder i kraft samtidigt. 

Jordbruksverket kommer att samverka med Havs- och vattenmyndigheten så att  

informationsinsatserna  samordnas. 

.  

B   Kommuner och landsting 

Markera med x nedan  

☒ Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller landsting. 

Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning i punkt 8. 

☐ Regleringen bedöms få effekter för kommuner eller landsting.   

8. Beskrivning av effekter för kommuner eller landsting 

Inte aktuell 

 

C   Företag 

Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver näringsverksamhet, det 

vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och självständigt. Att yrkesmässigt 

bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett.  

Markera med x nedan 

☒ Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför inte 
någon beskrivning av punkterna i avsnitt C. 

☐ Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. 

9. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är 
verksamma i samt storleken på företagen 

Enligt Jordbruksverkets vattenbruksregister så finns det i dagsläget två företag med 

odlingstillstånd. Det finns inga uppgifter på aktivitet i det ena företaget. På det andra företaget 

finns det enligt uppgift en liten produktion utan in- eller utförsel av levande kräftdjur.  
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10. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen 
och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader 

Regleringen kommer att medföra ytterst lite eller ingen tidsåtgång samt att de adminstrativa 

kostnaderna är försumbara.  

11. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för 
företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva 
vidta till följd av den föreslagna regleringen 

Reglering innebär inga förhöjda kostnader för företagen. 

12. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka 
konkurrensförhållandena för företagen 

Regleringen kommer inte att påverka konkurrensförhållanden mellan företagen.  

13. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka 
företagen 

Hantering av signalkräfta såsom odling, utsättning, försäljning och annan överlåtelse, transport 

och hanteringsområde regleras i Havs- och vattenmyndighetens förslag till nya föreskrifter för 

hantering av signalkräfta, ärende med dnr. 2092-19.  

14. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas 
utformning 

Särskild hänsyn kan inte tas eftersom tillstånd för odling och förflyttning är förbjudet enligt 

EU-rätten.  

 

D   Effekter för landsbygden 

Beskrivning av hur förslaget påverkar landsbygden 

Då förbudet redan gäller så bör påverkan vara obefintligt eller minimal. 

E   Samråd 

Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd 

Samråd har skett med Havs- och vattenmyndigheten. 

 

Kontaktperson 

Fredric Nilsson 

036-15 62 90 

fredric.nilsson@jordbruksverket.se 

 


