BILAGA

Djurskydd vid utsättning av djur för
jakt- och fiskeändamål
Behov och konsekvenser av ytterligare
djurskyddskrav

 Det är ett stort antal djur som årligen sätts ut för jakt- och fiskeändamål i
Sverige. Antalet djur som sätts ut kan variera från ett fåtal djur upp till flera
tusen djur per utsättning.
 Vår utredning visar att de flesta utsättningar görs på lämpligt sätt och enligt
branschens riktlinjer. Vi ser dock att själva utsättningen medför en
djurskyddsrisk och att djuren kan fara illa om det inte görs på rätt sätt.
 Vi föreslår att en bestämmelse införs i djurskyddslagen eftersom
djurskyddet vid utsättning behöver stärkas.

BILAGA

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att utreda om det
finns behov av att ytterligare reglera djurskyddet vid utsättning av
djur för jakt- och fiskeändamål. Uppdraget skall innefatta en analys
av vilka konsekvenser det kan medföra att ytterligare reglera
djurskyddet vid utsättning av djur.
I uppdraget ingår även att analysera förhållandet till bestämmelser
i djurskydds-, jakt- och fiskelagstiftningen samt att vid behov lämna
författningsförslag.
Uppdraget har genomförts i nära dialog med Naturvårdsverket och
Havs- och Vattenmyndigheten. Jordbruksverket har även inhämtat
synpunkter från företrädare för branschen, intresseorganisationer
och länsstyrelserna.

Sammanfattning
På uppdrag av regeringen har vi analyserat behovet av ytterligare djurskyddskrav vid
utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål. I denna rapport redovisar vi vår
utredning av frågan och presenterar ett förslag till författningsändring i
djurskyddslagen för att stärka djurskyddet vid utsättningar.

Utsättningar i Sverige omfattar flera miljoner djur
I Sverige är det huvudsakligen fasan, gräsand och rapphöna, samt olika laxfiskarter
som sätts ut för jakt- och fiskeändamål. Det saknas säker statistik, men vi uppskattar
att omkring 700 000 fåglar och minst cirka 3 miljoner fiskar av laxfiskarter årligen
sätts ut i landet. Samtliga fiskar sätts dock inte ut för fiskeändamål. Mycket fisk sätts
exempelvis ut för att stärka naturliga bestånd. Det finns inte statistik över hur mycket
fisk som årligen sätts ut specifikt för fiskeändamål. Flera aktörer som deltagit i våra
samråd i uppdraget bedömer att utsättningar av både fågel och fisk kan förväntas öka
under kommande år.

Det finns risk för djurskyddsproblem vid utsättningar
Flera aktörer har framhållit att det saknas studier och forskning kring djurskyddet vid
utsättning av fågel och fisk i Sverige. Både det vetenskapliga rådet för djurskydd vid
SLU och flera olika samrådsinstanser har påtalat att det finns brister i kunskapsläget
om svenska utsättningar. Vår utredning visar att det finns risk för djurskyddsproblem
vid utsättningar. Verksamhetsutövare har förvisso i hög grad incitament att eftersträva
goda förutsättningar för djur som sätts ut, men om utsättningar görs på fel sätt finns
det en risk för att djuren far illa. Både vetenskapliga rådet och flertalet
samrådsinstanser i vår utredning har beskrivit att det finns risk för att det kan uppstå
betydande djurskyddsproblem om utsättningar görs på fel sätt.

Det saknas reglering av djurskyddet vid utsättningar
I nuläget finns det inte heltäckande lagstiftning som reglerar djurskyddet vid själva
utsättningsmomentet för djur som sätts ut för jakt- och fiskeändamål. Under
uppfödning och transport till utsättning skyddas djuren, precis som alla andra djur som
hålls av människan, av djurskyddslagen. Det saknas dock idag djurskyddslagstiftning
som reglerar djurskyddet vid själva utsättningen av djuren vilket innebär en otydlighet
för berörda aktörer och att de berörda djuren som sätts ut saknar skydd i lagstiftning.

Vi föreslår en författningsändring i djurskyddslagen
Mot bakgrund av vad som framkommit i vår utredning föreslår vi en
författningsändring i form av ett tillägg till djurskyddslagen. Vårt förslag innebär krav
på att djur som sätts för jakt- och fiskeändamål ska ha förutsättningar för ett liv i det
vilda. Förslaget ställer även krav på att miljön där djuren sätts ut ska ge dem
förutsättningar för ett liv i det vilda. Vi bedömer att det är motiverat att i lagstiftning
tydliggöra djurhållares ansvar och förebygga djurskyddsrisker, samt att ge lagstöd för
länsstyrelserna att kunna ingripa om utsättningar görs på felaktigt sätt och medför
lidande för djur. Förslaget kommer därmed att förbättra situationen för djuren som
sätts ut.
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1 Inledning
1.1 Regeringens uppdrag till Jordbruksverket
Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda om det finns behov av att
ytterligare reglera djurskyddet vid utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål. Som
del av denna övergripande frågeställning ska vi enligt uppdraget:


analysera förhållandet mellan bestämmelserna i djurskydds-, jakt- och
fiskelagstiftningen (besvaras i avsnitt 4),



analysera vilka konsekvenser det kan medföra att ytterligare reglera djurskyddet
(besvaras i avsnitt 6.2),



samt, vid behov, även lämna författningsförslag (besvaras i avsnitt 6.3).

Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Naturvårdsverket och Havs- och
vattenmyndigheten. Synpunkter ska inhämtas från berörda myndigheter,
intresseorganisationer och aktörer. Efter att regeringen den 30 april 2020 beslutat att
bevilja förlängd svarstid för uppdraget ska det redovisas till Regeringskansliet senast
den 31 december 2020.

1.2 Varför utreda ökad djurskyddsreglering för djur
som sätts ut i naturen?
Att sätta ut djur i naturen från att tidigare haft en inhägnad tillvaro skulle kunna ses som
en djurvälfärdsökning för djur av viltarter, även om syftet med själva utsättningen gör
att djuren i ett senare skede kan jagas eller fiskas upp av människor. Att gå från att ha
varit hållna av människor i uppfödningsanläggningar och vilthägn till ett helt frilevande
liv innebär emellertid en stor omställning för djur. Om djur som sätts ut i naturen inte är
rätt rustade och ges rätt förutsättningar för ett liv som frilevande vilt kan utsättningen
medföra lidande på olika sätt för djuren. Det har förekommit att djur som satts ut i
naturen har dött av svält för att de helt enkelt inte var rätt rustade för ett liv i det fria.
Frågan om djurskyddslagstiftningens omfattning i förhållande till utsättning av djur för
jakt- och fiskeändamål har diskuterats under flera år och olika organisationer och
aktörer har vid olika tillfällen lyft att lagstiftningen inte ger tillfredsställande skydd för
djuren som sätts ut.
I betänkandet inför den nya djurskyddslagen (SOU (2011:75)) föreslog utredaren att det
skulle införas en paragraf i djurskyddslagen som ställde upp villkor för utsättning av
djur av viltart. Regeringen skrev i propositionen till den nya djurskyddslagen
(2017/18:147) att det kan finnas behov av att stärka djurskyddet för djur som sätts ut för
jakt- och fiskeändamål, men att behov och konsekvenser av ny reglering i så fall först
måste utredas ytterligare. Detta är bakgrunden till det aktuella regeringsuppdraget.
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1.3 Förutsättningar och avgränsningar
Uppdraget omfattar enbart djur som sätts ut i naturen för jakt- och fiskeändamål (främst
gräsand, rapphöna, fasan och olika laxfiskarter), dvs. inte djur som sätts ut i syfte att
bevara hotade arter genom återintroduktion, förstärkning, omflyttning eller
nyintroduktion i ett visst geografiskt område eller djur som sätts ut efter slutförd
behandling hos viltrehabiliterare. Rapporten redogör endast för om det finns behov av
att ytterligare reglera djurskyddet för de individer som släpps ut, dvs. inte för eventuell
avkomma eller för individer i de befintliga vilda populationerna.
När det gäller hållande av djuren innan utsättning omfattar rapporten enbart
hållningsfrågor i direkt koppling till djurskyddet vid och efter utsättning för jakt- och
fiskeändamål, dvs. inte djurhållning av de aktuella arterna i allmänhet.
Uppdraget omfattar inte frågan om utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål ska
vara tillåtet eller inte, och omfattar inte heller djurskyddet vid själva jakten eller fisket
av djuren efter utsättning.

1.4 Genomförande
Vi har genomfört uppdraget i nära dialog med representanter för Naturvårdsverket och
Havs- och vattenmyndigheten. Myndigheterna har bidragit med texter inom sina
respektive ansvarsområden, har erbjudits möjlighet att lämna förslag och synpunkter på
underlag och frågeställningar som skickats ut för samråd och har kontinuerligt fått
lämna synpunkter på rapporten under arbetets gång. Myndigheterna har även fått
möjlighet att lämna synpunkter på det författningsförslag som vi lämnar i uppdraget,
men har inte haft några synpunkter på förslaget.
För att inhämta information och synpunkter från berörda myndigheter,
intresseorganisationer och aktörer har vi genomfört flera olika aktiviteter. Vi har
genomfört två skriftliga samråd: ett rörande eventuella behov av ytterligare
djurskyddskrav, samt ett gällande vilka konsekvenser det skulle medföra att ytterligare
reglera djurskyddet.1 Vi har även genomfört studiebesök på vattenbruksanläggningar
och hos viltfågeluppfödare med utsättningsverksamhet. Vi har också haft möten med
olika berörda organisationer.
Som en del i uppdraget har vi uppdragit åt det vetenskapliga rådet för djurskydd vid
Sveriges lantbruksuniversitet att sammanställa aktuell forskning och ge en tydlig bild av
det vetenskapliga läget kring djurvälfärd vid utsättning av djur för jakt och fiske. Vi har
använt oss av statistik från djurskyddskontrollen och efterfrågat uppgifter från
länsstyrelser om hägntillstånd för bland annat fåglar. Vi har även använt oss av statistik
från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Statistiska Centralbyrån (SCB).
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Sändlistor för samråden finns i bilaga 1. I bilaga 2 finns sedan de frågor som vi ställde i samråden.

1.5 Definitioner
Fiskodling

Uppfödning av fisk.

Kompensationsodling

Uppfödning av lax och öring i syfte att kompensera naturlig
reproduktion i reglerade vattendrag.

Put and take

Inplantering av ädelfisk i sportfiskesyfte i vatten där dessa
arter normalt inte kan reproducera sig. Fisken sätts ut för att
fiskas upp i sportfiske. De vatten som används för put and
take-fiske är i regel små sjöar, skogstjärnar och dammar.

Smolt

Laxfiskunge som genomgått anpassning från sötvatten till
saltvatten och därmed är utvandringsfärdig till havet

Smoltifiering

När laxfiskungar genomgår anpassning från sötvatten till
saltvatten och därmed blir utvandringsfärdiga till havet.
Denna omställning innebär att laxfiskungarna förändras
morfologisk, beteendemässigt och fysiologiskt.

Sättfisk

Fisk för utplantering i naturliga vatten.

Utsättning

Djur av viltart som från fångenskap i en medveten handling
sätts ut i naturen.

Utsättningshägn

Hägn där vilda fåglar som fötts upp i fångenskap temporärt
hålls innan de sätts ut i naturen

Vandrande fiskarter

Fiskar som vandrar regelbundet. Tidsintervallet kan variera
från dagligen till årligen. Avstånden kan variera från några
meter till tusentals kilometer.

Yngel

Stadie hos fisken som följer efter kläckningen av ägget och
föregår individens utveckling av vuxna karaktärer.

1.6 Förkortningar
I rapporten används följande förkortningar:
SCAW

Nationellt centrum för djurvälfärd, vid SLU

SCB

Statistiska Centralbyrån

SLU

Sveriges Lantbruksuniversitet

SVA

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

SKK

Svenska Kennelklubben
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2 Bakgrund
Inledningsvis redogör vi här kortfattat för vad som uttalades om den aktuella frågan i
betänkandet inför ny djurskyddslag och i regeringens följande proposition till den nya
djurskyddslagen. Därefter beskrivs översiktligt de olika myndigheter som har ansvar
som berör utsättning av fågel och fisk för jakt- och fiskeändamål. Vi ger även en
översiktlig sammanställning över olika aktörer som kan anses berörda av den aktuella
frågeställningen och som förekommer i denna rapport. Avslutningsvis beskriver vi
kortfattat olika riktlinjer som har tagits fram av berörda branschorganisationer. Vi
beskriver även kort ett tidigare föreskriftsförslag för hållande av fågel av viltart som
Jordbruksverket tog fram 2011 men som aldrig infördes.

2.1 Förarbetena till den nya djurskyddslagen
Frågan om djurskyddsbestämmelser för djur som sätts ut för jakt- och fiskeändamål
aktualiserades i samband med beredningen av den nya djurskyddslagen.

2.1.1 Betänkandet till ny djurskyddslag
I betänkandet Ny djurskyddslag (SOU 2011:75) föreslog utredaren att det skulle införas
ett nytt krav i djurskyddslagen som anger att endast djur av viltarter får sättas ut och
detta enbart om det naturligt finns, eller har skapats, goda levnadsbetingelser för djuren
i den miljö som de sätts ut i. Man föreslog också att Jordbruksverket skulle få meddela
föreskrifter när det gäller vilka arter som ska få sättas ut och hur denna utsättning ska få
gå till (SOU 2011:75, s. 27).
Författningsförslag ny djurskyddslag
”Utsättning av viltarter
11 § Endast djur av viltarter får sättas ut i naturen. Utsättning av viltarter får
endast ske om det finns, eller har skapats goda levnadsbetingelser för djuren.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om villkor för och förbud mot utsättning av djur.” 2
Författningsförslag ny djurskyddsförordning
”Utsättning av viltarter
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för och förbud mot utsättning
av djur av viltarter.”3

Enligt utredaren var bakgrunden till förslaget att det i dåvarande djurskyddslag inte
fanns djurskyddsbestämmelser om utsättning av djur av viltarter (SOU 2011:75, s. 109).
2
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Ny djurskyddslag (SOU 2011:75), del 1 av del 1, s. 44.
Ny djurskyddslag (SOU 2011:75), del 1 av del 1, s. 71.

Utredaren ansåg att eftersom djuren omfattas av djurskyddslagen så länge de hålls i
fångenskap bör det också ställas krav på att det finns eller skapas goda
levnadsbetingelser i den miljö som djuren sätts ut i. Med goda levnadsbetingelser
avsågs bland annat goda förutsättningar att kunna överleva, finna mat samt skydd för
väder och vind. Utredaren ansåg också att djuren under uppfödningen innan utsättning
måste hållas på ett sätt som förbereder dem på ett liv i det vilda, så att de exempelvis
kan finna föda i naturen.
Utredaren föreslog också att den nya bestämmelsen i djurskyddslagen skulle vara
straffbar med böter eller fängelse. Detta motiverades med att utsättning för jakt- och
fiskeändamål omfattar ett stort antal djur och att det kan innebära en risk för stort
djurlidande till följd av svält (SOU 2011:75, s. 151-152).

2.1.2 Propositionen till ny djurskyddslag
I propositionen Ny djurskyddslag (prop. 2017/18:147) skrev regeringen att det bör
utredas ytterligare om det behövs en bestämmelse om krav för att få sätta ut viltarter och
hur den i så fall bör utformas (prop. 2017/18:147, s. 117-118).
Regeringen bedömde vidare bland annat att frågan om utsättning av djur även regleras i
annan lagstiftning (jakt- och fiskelagstiftningen) och att det framkommit att vissa
djurskyddsaspekter, såsom bedömningar av vilka förutsättningar djurarten eller djuret
har att överleva i naturen, tagits i beaktande vid framtagandet av Naturvårdsverkets
föreskrifter och vid beslut i enskilda fall om utsättning. Regeringen bedömde dock att
det kan finnas ett behov av att stärka djurskyddet för djur som sätts ut för jakt- och
fiskeändamål men att det först behöver utredas. Detta utreds nu i detta uppdrag.

2.2 Aktuella myndigheters ansvarsområden
Nedan finns en kortfattad beskrivning av olika myndigheters ansvarsområden som är
aktuella vid hållande och utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål.

2.2.1 Jordbruksverket
Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet,
fiskeområdet och för landsbygdsutveckling. Det innebär bland annat ett samlat ansvar
för att följa och bidra till Sveriges utveckling inom djurhållning, fiske och
landsbygdsfrågor. Jordbruksverket har också ett specifikt uppdrag att främja
utvecklingen av svenskt fritidsfiske och fisketurism, samt vattenbruk och yrkesfiske.
Jordbruksverket är central myndighet för djurskyddet för djur som hålls av människan.
Detta innebär att Jordbruksverket har möjlighet att föreskriva om hur fåglar och fiskar
för senare utsättning ska hållas och skötas för att uppfylla djurskyddslagstiftningen fram
tills tidpunkten då de släppts fria i naturen.
Jordbruksverket har också det övergripande ansvaret för den offentliga
djurskyddskontrollen samt i uppgift att ge råd och vägledning för länsstyrelsens
kontrollarbete.
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2.2.2 Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet i frågor om klimat och luft,
mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning
samt miljöforskning. Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och ska vara
pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken.
Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde särskilt ansvara för frågor om jakt och
vilt enligt jaktlagstiftningen. Naturvårdsverket har föreskriftsrätt i frågor som rör
vilthägn och utsättning av vilt och har tagit fram föreskrifter på området, se avsnitt 4.

2.2.3 Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet i frågor om bevarande,
restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurser.
Myndigheten ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av
miljöpolitiken och arbeta för hållbar förvaltning av fiskeresurserna.
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar bland annat för frågor om fiske och förvaltning
av fiskbestånden. Havs- och vattenmyndigheten har föreskriftsrätt i frågor som rör
utsättning och flyttning av fisk, kräft- och blötdjur i andra fall än mellan
odlingsanläggningar och har tagit fram föreskrifter på området, se avsnitt 4.

2.2.4 Länsstyrelsen
Länsstyrelserna utför offentlig kontroll över att de som håller djur för utsättning för
jakt- och fiskeändamål följer bestämmelserna i djurskyddslagstiftningen då djuren föds
upp och transporteras till utsättningsplatsen.
Länsstyrelsen tillståndsprövar ansökningar om uppförande av vilthägn enligt
jaktlagstiftningen och miljöbalken. Länsstyrelsen bedriver även tillsyn av hägn.
Länsstyrelsen prövar ansökningar om tillstånd för utsättning och flyttning av fisk,
kräftdjur och blötdjur enligt fiskelagsstiftningen.

2.3 Berörda organisationer
I detta avsnitt följer en kort beskrivning av olika organisationer som samlar
verksamhetsutövare och djurhållare som berörs av den aktuella frågeställningen. De
olika organisationerna förekommer på flera ställen i rapporten och vi anser därför att det
kan vara värdefullt för läsaren att få en kort introduktion till de olika organisationernas
verksamhetsområden. Notera att vi här endast presenterar organisationer som samlar
berörda verksamhetsutövare. Som framgår nedan finns det flera andra aktörer, både
organisationer och myndigheter, som också har lämnat värdefulla synpunkter och
förslag i utredningen men vi presenterar dem inte i detta avsnitt. Ytterligare information
om alla aktörer som förekommer i denna rapport kan naturligtvis inhämtas från
respektive aktörs webbplats.

2.3.1 Organisationer – utsättning av fågel
Viltmästareförbundet
Viltmästareförbundet hette tidigare Sveriges Yrkesjägareförening. Föreningen bildades
1997 och bytte namn år 2015. Viltmästarförbundets medlemmar sköter, förvaltar och
brukar viltet på de gårdar/egendomar där de verkar. I detta arbete ingår för flera av
viltmästarna att föda upp och sätta ut gräsand, fasan och rapphöna samt att se till att det
finns för arterna lämpliga biotoper.
Svenska Jägareförbundet
Svenska Jägareförbundet bildades 1830 och är en intresseorganisation med 155 000
medlemmar. Förbundet har ett uppdrag, det så kallade ”Jakt och viltvårdsuppdraget”,
från staten att leda delar av jakten i landet. I uppdraget ingår bland annat att utbilda
jägarkåren och förse denna samt allmänheten med saklig information rörande
jaktrelaterade frågor. Förbundet ansvarar för utbildningen av viltmästarna.
Jägarnas riksförbund (JRF)
Jägarnas riksförbund (JRF) representerar fler än 40 000 jägare och markägare. Av dessa
är ett stort antal intresserade av fågeljakt och sätter ut fågel för jakt. De föder upp fåglar
för eget bruk och sätter ut fåglarna på egna marker i mindre omfattning.
Jordägareförbundet
Sveriges Jordägareförbund, grundat 1960, är en paraplyorganisation för fem regionala
förbund (Skåne-Blekinge Jordägareförbund, Mellersta Götalands Jordägareförening,
Närkes-Östergötlands Jordägareförening, Föreningen Sörmländska Jordägare och Östra
Svealands Jordägareförening). Förbundets medlemmar representerar tillsammans cirka
en miljon hektar och utgörs i huvudsak av större markägare. Förbundets huvuduppgift
är att värna om en stark äganderätt. Jordägareförbundets medlemmar bedriver i stor
utsträckning professionell viltvård och jakt som en del av sin näringsverksamhet.
Internationella Viltförvaltningsrådet (CIC)
Internationella Viltförvaltningsrådet (CIC) är en internationell organisation som arbetar
med viltförvaltning, jakt, och bevarande av naturen. Organisationen har medlemmar i ett
70-tal länder världen över. I Sverige har organisationen dels individuella medlemmar,
dels organisationer som medlemmar, som exempelvis Svenska Jägareförbundet och
Bågjägarförbundet.
Wildlife Estates (WE)
Wildlife Estates (WE) finns i 19 europeiska länder och arbetar aktivt med en märkning
för att kvalitetssäkra miljöarbetet på enskilda egendomar. Nätverket av anslutna gårdar
brukar tillsammans över 1,6 miljoner hektar med målet att stärka den totala
biodiversiteten i Europa.
Svenska Kennelklubben (SKK)
Svenska Kennelklubben (SKK) bildades 1889 och har nu närmare 300 000 medlemmar
i Sverige. Inom SKK finns specialklubbar som är specialiserade på fågeljakt med hund
och arrangerar jaktprov vars huvudsakliga syfte är avelsutvärdering. Jaktprov arrangeras
på mindre marker samt på gods och större gårdar. Under 2018 var det 8 100 starter för
jaktprov med fågelhundar. Många medlemmar utför ett omfattande ideellt arbete i form
av biotopvård för att bevara och förbättra den biologiska mångfalden där fågel sätts ut
för att förstärka de vilda stammarna.
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2.3.2 Organisationer – odling och utsättning av fisk
Matfiskodlarna
Matfiskodlarna är en branschorganisation för företag som odlar matfisk. Medlemmarna
står för nästan hela den svenska produktionen av matfisk i odling. Flera av
medlemmarna i organisationen odlar även fisk för utsättning. Idag odlar medlemmarna
uteslutande röding och regnbåge där regnbågen står för cirka 75 procent av
odlingsvolymen.
Sättfiskodlarna
Sättfiskodlarna är i dagsläget organiserad i två rikstäckande organisationer,
sättfiskodlarna och sportfiskeföretagarnas förening (SSSF) och Sveriges
fiskeföretagares förening (SEFF). De ska företräda medlemmarnas intresse och arbeta
för ett ökat intresse för sportfiske.
Sportfiskarna
Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund är en organisation som organiserar fler än
60 000 sportfiskare. Organisationen syftar till att tillvarata medlemmarnas intressen i
frågor rörande sportfiske. Deras mål är att utveckla ett sportfiske tillgängligt för alla,
värna och vårda sjöar och vattendrag, sätta sportfisket i centrum för all verksamhet,
skapa opinion och driva debatt i samhället rörande frågor om sportfiske och fiskevård.
De ska företräda medlemmarnas gemensamma intressen samt stimulera och utveckla
fiske- och naturintresset hos barn och ungdomar.
Fiskevattenägarna
Sveriges Fiskevattenägareförbund bildades 1968 och är en rikstäckande
intresseorganisation för landets fiskerättsägare. Förbundets medlemskategorier utgörs
av fiskevårdsområdesföreningar, samfällighetsföreningar, kommuner, bolag och
organisationer, enskilda näringsidkare och personmedlemmar. Med utgångspunkt i
fiskevattenägandet finns såväl yrkesfisket som vattenbruket och fisketurismföretagandet
representerat i medlemskåren. Förbundet arbetar för att skapa bättre villkor för ägandet,
förvaltningen och utvecklingen av Sveriges fiskevatten.
Kompensationsodlarna
Många kraftbolag är enligt vattendomar skyldiga att sätta ut fisk i kompensationssyfte.
Kompensationsodlarna företräder verksamhetsutövare som odlar fisk för
kompensationsutsättning. Fiskodlingar för kompensationsodling uppfördes framför allt
på 1950- och 1960-talen i anslutning till kraftverken i älvarnas nedre del.
Kraftbolagsodlingarna tar årligen fram ungefär 2,5 miljoner utvandringsfärdig lax och
öringssmolt i landet.

2.4 Branschinitiativ och riktlinjer
2.4.1 Odlad med omtanke – handlingsplan för svensk fiskodling
Matfiskodlarna har tagit fram en handlingsplan för svenskt vattenbruk4, i
handlingsplanen ingår upprättandet av en ”code of practice” för svensk fiskodling som
4

Mer information om handlingsplanen finns på följande webbplats: https://odladfisk.se/

en av åtgärderna. Syftet med denna åtgärd är att skapa branschgemensamma råd och
riktlinjer som kan främja djurskyddet och smittskyddsarbetet. Även om Matfiskodlarnas
medlemmar huvudsakligen är inriktade mot odling av matfisk så odlar flera medlemmar
även fisk för utsättning. Matfiskodlarna samlar den stora merparten av företagen i
branschen och organisationens riktlinjer kan därmed förväntas få betydelse i branschen
som helhet, både bland matfiskodlare och sättfiskodlare.
Riktlinjerna ska tjäna som ett stöd för odlingsföretag att bedriva hållbar fiskodling med
god hygienisk standard och god fiskhälsa samt underlätta uppfyllandet av lagstiftningen.
I handlingsplanen tas djurvälfärd upp med utgångspunkten att fiskarna ska hållas och
skötas i en god miljö och på ett sätt som gynnar deras hälsa och ger möjlighet till
naturligt beteende. Odlaren bör hålla sig uppdaterad på och tillgodogöra sig aktuell och
relevant information om fiskvälfärd för att kunna utveckla och bedriva verksamheten på
ett sätt som skapar förutsättningar för god fiskvälfärd. Branschen rekommenderar även
att odlaren samarbetar med forskare, följer utvecklingen och överväger införandet av
nya tekniker som kan öka fiskarnas hälsa och välfärd.
Innan utleverans av yngel och levande fisk ska odlaren säkerställa att fisken inte
uppvisar tecken på stress eller sjukdom. Odlaren ska säkra att all dokumentation kring
hälsokontroller och provtagning av den aktuella fiskpopulationen är komplett och
uppdaterad, samt att alla journaler och dokument som berör fiskarnas ursprung är
uppdaterade. Alla aktuella dokument bör sändas med fisktransporten. Om transporten
utförs av annan part bör odlaren säkerställa att transporten av den levande fisken utförs
på ett sätt som inte orsakar onödig stress för fisken eller äventyrar fiskens hälsa.
Odlaren bör, så långt det är möjligt, försäkra sig om att fiskarna vid mottagande på den
nya anläggningen ges goda förhållanden, exempelvis att skillnader i vattentemperatur
mellan anläggningarna inte är för stora. Detta gäller även fisk som sätts ut i vilda vatten.

2.4.2 Jaktetiska riktlinjer och rekommendationer för uppfödning,
utsättning och jakt på utsatt fågel
Svenska Jägareförbundet, SKK, Viltmästareförbundet, Sveriges Jordägareförbund samt
Lantbrukarnas Riksförbund har tillsammans utarbetat jaktetiska riktlinjer som omfattar
uppfödning, utsättning och jakt av fasan, gräsand och rapphöna.5 Vad gäller djurskydd
är riktlinjerna mer långtgående och betydligt mer detaljerade än dagens lagstiftning.
Nedan återges riktlinjerna för de punkter som rör djurskydd vid uppfödning och
utsättning:


För viltuppfödning i större skala bör ansvarig personal ha genomgått utbildning
på jaktvårdsskolorna Öster Malma eller Kalö, eller på annat sätt skaffat sig
motsvarande dokumenterade kunskaper.



Viltuppfödning ska ha erforderligt tillstånd från respektive myndighet.

5

Riktlinjerna finns tillgängliga på följande webbplats:
https://jagareforbundet.se/globalassets/documents/policys/jaktetiska_riktlinjer_utsattning_fagel_2010.pdf
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Viltuppfödning bör följa de särskilda rekommendationer som utarbetats av
berörda organisationer.



Utsättning ska ske i för respektive art lämplig biotop.



Utsättningsfåglar ska vara i god kondition, väl fjädrade samt ha ett naturligt
födosöks- och flyktbeteende vid jakttillfället. Biologiska skillnader gör att nyss
nämnda kriterier infaller vid olika tidpunkter för respektive fågelart.
Erfarenhetsmässig innebär det att utsättning för jakt ska ske; för fasan minst två
månader samt för gräsand och rapphöna minst en månad före första jakttillfället.



Antalet utsatta fåglar ska anpassas till biotopens kvalité och storlek.



Utsättnings-/foderplatser ska anpassas så att de smälter väl in i naturen och inte
stör landskapsbilden.



Utsättningsplatsernas utrustning som kullhus, burar och annan utrustning ska tas
hem när de inte längre används.



Platser som används kontinuerligt för utsättning och utfodring ska vårdas så att
bestående slitage, skador eller miljöproblem ej uppkommer.



Vid jaktträning och jaktprov med stående, stötande och apporterande
fågelhundar gäller även Svenska Kennelklubbens föreskrifter och allmänna råd
för utsättning av fågel.



Fångstredskap ska vara typgodkända, tydligt märkta, i gott skick samt nyttjas
enligt gällande regler.

Som komplement till de jaktetiska riktlinjerna har organisationerna även tagit fram
rekommendationer för utsättning av fågel som exempelvis innehåller rekommendationer
om hur hägn bör utformas samt om storlek på olika typer av utrymmen för uppfödning.

2.4.3 Svenska kennelklubbens riktlinjer och råd för utsättning av
fågel inför jaktprov
SKK har publicerat riktlinjer och råd för utsättning av fågel inför jaktprov med
fågelhundar.6 Bakgrunden till riktlinjerna och råden är att SKK anser att utsättning av
fågel alltid måste göras på ett sätt som är oantastbart ur djurskyddssynpunkt. SKK anser
vidare att det är av största vikt för jaktproven att utsatt fågel uppträder så likt naturligt
förekommande vilt som möjligt. Vad gäller djurskyddet är branschens riktlinjer mer
långtgående och betydligt mer detaljerade än dagens lagstiftning. Nedan återges en
sammanfattning av delar av riktlinjerna som rör djurskydd vid utsättning.


6

Utsättning av fågel för provverksamhet bör endast göras för att förstärka en
inom området redan förekommande viltstam. Utsättningen ska ske på ett helt

Riktlinjerna finns tillgängliga på följande webbplats: https://www.skk.se/globalassets/dokument/provoch-tavling/utsattning-av-fagel.pdf

korrekt sätt och ingå som ett led i det normala viltvårdsarbetet. Det måste finnas
klimatiska förutsättningarna för viltets långsiktiga överlevnad.


Vidare gäller mycket stora krav på biotopen. I fasan- och rapphönsbiotoper
måste ingå en stor del odlingsmark. Andra väsentliga biotopinslag är öppna
ängs- och hagmarker, snåriga gärdesbackar och för fasanens del sumpiga sjöoch åstränder med tät bladvass. Biotoper som till större delen omfattar höglänt
mark, kalfjäll, myr- och mossmark samt rent skogslandskap är förkastliga.



Oavsett när och i vilket syfte utsättning sker skall fåglarna ha förutsättningar att
överleva. Fåglarna får inte betraktas som förbrukningsmaterial.

Om utsättning av fågel ska ske, oavsett tidpunkt och syfte, får detta endast göras i
marker som har för det aktuella viltslaget lämplig biotop samt klimatiska förutsättningar
för viltets långsiktiga överlevnad. I tveksamma fall bör råd inhämtas från expertis, till
exempel medlem av Sveriges Yrkesjägareförening eller från berörd länsjaktvårdare.

2.5 Jordbruksverkets förslag till föreskrifter
Som bakgrundsinformation till uppdraget kan även nämnas att Jordbruksverket omkring
år 2010 arbetade fram ett förslag till föreskrifter för hägnade fåglar av viltart. Förslaget
sändes på remiss 2011 (remissförslaget har dnr 31-575/11 i Jordbruksverket diarium)
och i arbetet med detta uppdrag har flera samrådsinstanser hänvisat till det aktuella
remissförslaget.
Det bör noteras att remissförslaget omfattade generell djurhållning av fåglar i hägn, dvs.
till skillnad från frågan i detta uppdrag som specifikt rör djurskyddet vid utsättning av
fågel. Det aktuella föreskriftsförslaget togs fram utifrån Jordbruksverkets bemyndigande
enligt dåvarande djurskyddslag.
Förslaget togs fram med motiveringen att förbättra skyddet för de fåglar som föds upp
för att sättas ut i naturen för framförallt jaktändamål, eftersom djurskyddet för dessa
arter (fasan, gräsand och rapphöna) inte är detaljreglerat. Att detaljreglering saknades
hade av vissa aktörer upplevts skapa problem vid såväl kontrollåtgärder som rådgivning
gällande denna typ av djurhållning.
En viktig informationskälla vid arbetet med föreskriftsförslaget var motsvarande
föreskrifter i Danmark. Vi bedömer att de danska föreskrifterna också har haft viktig
betydelse vid utarbetandet av branschens riktlinjer för utsättning av fågel i Sverige.
Föreskriftsförslaget slutfördes aldrig och föreskrifterna infördes inte, då arbetet avbröts i
avvaktan på utvecklingen kring det lagförslag som utredaren lämnade i betänkandet till
ny djurskyddslag, se ovan.
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3 Omfattning och översiktlig bild av
utsättning för jakt- och fiskeändamål
Detta avsnitt behandlar de arter som är aktuella för utsättning för jakt- och fiskeändamål
och beskriver kortfattat den aktuella utsättningsverksamheten i Sverige. Avsnittet ger
också en översiktlig bild av hur vanligt förekommande verksamheten är i landet och
vilka olika aktörer som är inblandade i den. Informationen bygger i stor utsträckning på
uppgifter från olika databaser och svar som olika samrådsinstanser lämnat vid skriftliga
samråd, under studiebesök och vid möten inom ramen för arbetet med uppdraget.
Sammanfattning av avsnittet
Det finns inte säkra uppgifter om hur många fåglar och fiskar som årligen sätts ut för
jakt- och fiskeändamål i landet.
Fågel
Vår utredning visar att det uppskattningsvis sätts ut cirka 700 000 fåglar (gräsänder,
fasaner och rapphöns) årligen i landet, men det finns stor osäkerhet i detta uppskattade
antal. Antalet utsatta fåglar har ökat under de senaste cirka tio till femton åren.
Utsättning av gräsänder är vanligast och ökar mest i landet. Utsättning av fågel sker
främst i södra Sverige samt i Mälardalen. Det finns en stor variation i omfattningen på
utsättningsverksamheter. Många som sätter ut fågel för jakt är mindre markägare som
bara sätter ut ett fåtal fåglar i sina marker. Men det finns även betydligt större
verksamheter som kan sätta ut flera tusen fåglar på större markegendomar. Det finns
cirka 100 anläggningar som föder upp fåglar i landet. Anläggningarna kan variera i
storlek men större anläggningar kan hålla uppemot cirka 100 000 fåglar. Fåglarna föds
upp under våren och sätts ut under cirka maj-juli.
Fisk
Det sätts årligen ut cirka 3 miljoner yngel av lax och havsöring i landet. Det finns
dock inte uppgift om hur många av dessa utsättningar som är för fiskeändamål. En stor
del av utsättningarna av fisk sker i så kallade kompensationsutsättningar som
genomförs för att kompensera naturliga bestånd som minskar på grund av
utbyggnaden av vattenkraften. Inom så kallad sättfiskodling, där fisk odlas för att
sättas ut främst för att förbättra fisket men även för att bidra till upprätthållandet av
biologisk mångfald, är regnbåge den klart vanligaste arten. Regnbåge står för mer än
hälften av produktionen inom sättfiskodling. Övriga arter som är vanliga att föda upp
inom sättfiskodling är öring, röding och lax. Utsättning av fisk är geografiskt spridd
över hela landet, men det är vanligast i norra Sverige. Utsättning av regnbåge är
vanligast i södra Sverige medan röding i princip enbart sätts ut i norra Sveriges inland.

3.1 Uppfödning och utsättning av fågel
De fågelarter som i Sverige är aktuella för utsättning av fågel för jaktändamål är
framförallt gräsand (Anas platyrhynchos), fasan (Phasianus colchicus) och rapphöna
(Perdix perdix).

De tre arterna är sinsemellan mycket olika, har olika krav på miljön där de sätts ut och
har naturligt olika förutsättningar för att överleva i det vilda. Gräsanden, vilken är den
vanligaste fågelarten för utsättning, är exempelvis redan mycket vanlig och livskraftig i
den svenska naturen medan rapphönan är rödlistad och klassificerad som nära hotad.
Det är dock viktigt att skilja på artens bevarandestatus och god eller dålig djurvälfärd
för individen. En individ av en viss art kan till exempel uppleva en god djurvälfärd även
om arten är kritiskt hotad, och en individ kan uppleva mycket dålig djurvälfärd även om
arten inte ens är rödlistad. En artbeskrivning med information om respektive fågelarts
biologi, ekologi, utbredning och förekomst i Sverige finns i vetenskapliga rådets
yttrande i utredningen, se avsnitt 5.1.

3.1.1 Bakgrundsbeskrivning av utsättning av de olika fågelarterna
Gräsänder
Gräsänder började sättas ut i USA tidigt på 1900-talet för att öka stammen som minskat
bland annat på grund av jakt. I Europa tog utsättningen för jaktändamål fart under 1950talet i Storbritannien och Danmark. Sedan 1970-talet har i utsättningarna ökat även i
länder som Frankrike, Tjeckien och Slovakien, men även i Sverige.

Fasaner
Redan 1740 gjordes försök med inplanteringar av fasan i Sverige men det var först i
slutet av 1800-talet som man lyckades sätta ut fasaner med större framgång. Särskilt i
Skåne och i Östergötland har man lyckats med att föda upp fasaner och sedan låta dem
vistas och häcka i det fria. Den svenska förekomsten är beroende av kontinuerlig
utsättning. På samma sätt som för gräsänder är utsättningsverksamheten stor i Danmark
och Storbritannien (där det sätts ut ca 40 miljoner fasaner årligen). Andra länder där
uppfödning och utsättning förekommer är Tyskland, Italien och Polen.

Rapphöns
Rapphöns sätts ut i hela landet, men är vanligare längre söderut. De flesta utsättningarna
görs i liten skala, för jaktträning av fågelhundar. Trots att rapphöns har satts ut för
jaktändamål under lång tid är de sällsynta i Sverige. I Europa förekommer utsättning i
bland annat Polen, Italien och Tyskland. I Nordamerika infördes rapphöns i USA i slutet
av 1800-talet och i Kanada i början av 1900-talet, där de snabbt blev populära under
namnet “Hungarian partridge” eller “hun”. Även på andra kontinenter har de införts för
jaktändamål i länder som Sydafrika, Australien och Nya Zeeland.

3.1.2 Samrådsinstansernas bedömningar om utsättningar i Sverige
Uppgifter om utsättningar av fågel behöver inte rapporteras till regionala eller centrala
register eller på annat sätt registreras. Detta medför att det inte finns någon säker,
samlad statistik av hur många fåglar som sätts ut, hur vanligt det är med utsättning av
respektive art eller var detta sker.
För att ändå få en uppfattning om omfattningen ställde vi därför frågor till
samrådsinstanserna i vårt första samråd i uppdraget. Svaren i samrådet bekräftar att det
saknas säkra uppgifter om omfattning och geografisk spridning av utsättningar i landet.
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Antal fåglar som sätts ut årligen i landet
Det är förhållandevis stor variation i de olika samrådsinstansernas bedömningar av antal
utsatta fåglar. Instanserna hänvisar till olika källor, från olika år, där det finns variation
i uppgifterna. Sammantaget visar samrådsinstansernas svart att det uppskattningsvis
årligen sätts ut totalt omkring 400 000 gräsänder (variation i samrådsinstansers
uppskattningar mellan 200 000 och 750 000 fåglar/år), cirka 250 000 fasaner, samt cirka
75 000 rapphöns i landet.
Flertalet samrådsinstanser bedömer att antalet fåglar har ökat under de senaste cirka
10-20 åren. Det varierar dock mellan olika instanser hur stor de bedömer att ökningen
har varit. Vissa aktörer menar att det har skett en kraftig ökning i antal utsatta fåglar
medan andra bedömer att det har varit en svag ökning. Det finns en samstämmighet i att
aktörerna bedömer att det är antalet utsatta gräsänder som huvudsakligen har ökat.
Aktörerna bedömer inte att antalet utsatta fasaner och rapphöns har ökat lika kraftigt.
Vissa samrådsinstanser menar rent av att antalet utsatta fasaner och rapphöns har
minskat under senare år. Som förklaring till ökningen i antalet utsatta gräsänder nämner
flera aktörer att många markägare har anlagt egna våtmarker under senare år. Sådana
anlagda våtmarker lämpar sig väl för utsättning av gräsänder.

Geografiska skillnader – utsättningar sker främst i södra Sverige
Samrådsinstansernas bedömningar visar att utsättningar av fågel för jaktändamål
huvudsakligen sker i Götaland och Mälardalen. Fågel sätts främst ut i Skåne, Halland
och Södermanland. I Norrland och övriga Svealand genomförs betydligt färre
utsättningar men i viss utsträckning sker även utsättning i landets norra delar. En
samrådsinstans beskriver exempelvis att rapphöna tidigare har varit vanligt
förekommande längs med norrlandskusten, varför det kan antas att jägare föder upp och
planterar ut mindre mängder rapphöns för att försöka återställa den population som
tidigare funnits där men som försvunnit som en följd av jordbrukets modernisering.
Som en förklaring till de beskrivna geografiska skillnaderna hänvisar flera
samrådsinstanser till att jaktturism är vanligast i landets södra delar och i Mälardalen
vilket får till naturligtvis att utsättning av fågel för jaktändamål också är vanligast
förekommande i dessa delar av landet.

Bedömningar av hur utsättningarna kan utvecklas i framtiden
Flertalet samrådsinstanser bedömer att utsättningen av fågel för jaktändamål kan
förväntas öka framöver. Som förklaring till en förväntad ökning nämns bland annat att
ett ökat jaktintresse kan medföra en fortsatt ökning i antalet utsatta fåglar, att en ökad
efterfrågan på klimatsmart kött kan ge en fortsatt ökning i utsättningar, samt att intresset
för naturvårdande insatser har ökat bland markägare vilket enligt vissa samrådsinstanser
också kan medföra en ökning i utsättningar av fågel.
Vissa samrådsinstanser bedömer dock att antalet utsättningar kan förväntas vara relativt
konstant framöver. Exempelvis gör SLU bedömningen att med nuvarande lagstiftning är
det inte sannolikt att det sker några stora förändringar, men att eventuella ökade krav
och begränsningar skulle kunna påverka ekonomin i den mer näringsinriktade jakten
och därmed även påverka utsättningarna.

3.1.3 Uppfödning av fåglar för utsättning
I detta avsnitt gör vi en översiktlig redogörelse för samrådsinstansernas beskrivningar
av verksamheter i landet som föder upp fågel för utsättning. Det bör dock noteras att
uppdraget endast omfattar utsättningen av fågel och fisk för jakt- och fiskeändamål.
Som regeringen konstaterar i uppdragsbeskrivningen regleras redan hur djuren ska
hållas och skötas innan utsättning genom bestämmelser i olika befintliga författningar,
däribland djurskyddslagen, se även avsnitt 4. En beskrivning av uppfödningen kan dock
bidra till att ge en tydligare bild även av den därpå följande utsättningsverksamheten.

Antal hägn för uppfödning och hållning av fåglar
Det finns inte någon samlad statistik över antal hägn för uppfödning av fåglar eller
uppgifter om hur många fåglar som hålls i varje hägn. De aktuella hägnen ingår
emellertid i djurskyddskontrollen och ska finnas registrerade i länsstyrelsernas register
för djurskyddskontrollen, se även avsnitt 4. I arbetet med denna rapport bad vi därför
samtliga länsstyrelser att skicka in uppgifter över antal hägntillstånd för gräsand,
rapphöns och fasan i sina respektive län. Alla län svarade på utskicket och utifrån
svaren blev det tydligt att det varierar stort mellan länsstyrelserna hur god kännedom de
har om situationen i sina län. I många fall kan länsstyrelsen inte med säkerhet säga om
de äldre hägnen avvecklats eller fortfarande inrymmer djur. Lagstiftningen har även
förändrats genom åren och det varierar mycket om tillstånden gäller tillsvidare eller med
tidsbegränsning, eller om det anges vilka arter eller antal djur de omfattar.
Bild 1 bör alltså ses som en indikation snarare än som en säker bild av hur många aktiva
hägn som finns i varje län.
Bild 1

Antal vilthägn för hållning av fåglar i respektive län

Källa: Uppgifter från landets länsstyrelser
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Antal fåglar per anläggning
Fåglar hålls i vilthägn, dvs. avgränsade miljöer. För fågel brukar sådana vilthägn även
kallas för voljärer. I denna rapport använder vi begreppet anläggning som definition på
de verksamheter där fåglarna föds upp. På varje uppfödningsanläggning finns det i regel
flera olika voljärer. När vi nedan återger uppgifter om antal fåglar per anläggning ska
det därmed inte läsas som att alla fåglar hålls i en och samma voljär utan de är
uppdelade på flera olika voljärer. På stora uppfödningsanläggningar kan det finnas över
hundra voljärer.
I länsstyrelsens hägntillstånd anges inte alltid vilka arter eller hur många djur de
omfattar. Vissa länsstyrelser har uppgift om antal djur av olika arter som deras tillstånd
omfattar. Exempelvis beskriver länsstyrelsen i Södermanland att man har beslutat om
tillstånd för följande antal fåglar: 21 500 fasaner, 7 700 rapphöns, samt 68 000 ällingar
(dvs. gräsänder), men länsstyrelsen poängterar att det är oklart om anläggningarna har
så många fåglar som tillstånden medger eller om alla anläggningar är i gång. Det går
därför inte att med säkerhet utläsa hur många djur som finns i fågelhägnen ur
sammanställningen av länsstyrelsens tillstånd.
För att få mer information om omfattningen av uppfödningsverksamheterna i landet
frågade vi därför samrådsinstanserna om deras bedömningar av hur många djur som
finns på anläggningarna. Flertalet samrådsinstanser ger en samstämmig bild av att det
finns en stor variation i hur många fåglar som hålls i de olika
uppfödningsverksamheterna inför utsättning.
Det finns många mindre markägare i landet som köper in ett mindre antal fåglar, upp till
cirka ett tiotal, för småskalig utsättning (”hobbyutsättning”) i sina marker.
Jägarnas riksförbund beskriver exempelvis att deras medlemmar som sätter ut fågel har
småskaliga verksamheter där det sannolikt inte hålls fler än några enstaka, upp till något
tiotal, fåglar och att det sannolikt främst handlar om fälthöns (dvs. fasan och rapphöna).
På andra sidan spektrumet finns det ett antal anläggningar i landet som bedriver
storskalig uppfödning av fåglar. Dessa större anläggningar kan dels själva sätta ut en
viss andel av sina fåglar, men den stora merparten av fåglarna som föds upp säljs vidare
till markägare som sedan sätter ut fåglarna i sina marker. Jordägareförbundet uppger
följande siffror över antal fåglar per anläggning hos större uppfödningsanläggningar:
gräsänder cirka 80 000–100 000 fåglar, fasan cirka 80 000–100 000 fåglar, samt
rapphöns cirka 20 000–100 000 fåglar.
I sitt yttrande i utredningen beskriver vetenskapliga rådet för djurskydd, se avsnitt 5.1,
att det finns cirka 100 uppfödningsanläggningar för fågel i landet.

Beskrivning av en årscykel i uppfödningen av fåglar för utsättning
Samrådsinstanser har även gett beskrivningar av hur en årscykel vanligen ser ut i
uppfödning och utsättning av fågel. Instanser lyfter fram att det av stor vikt att årscykeln
i uppfödningen följer den naturliga cykeln så nära som möjligt, eftersom jakttiderna är
anpassade utifrån den naturliga föryngringen. Jägarna vill inte ha för små, och därmed
inte fullt flygfärdiga, fåglar i naturen när jakttiden börjar och därmed sker kläckning och
utplantering vid tider som är liknande de naturliga.

I samrådet beskrivs två olika huvudsakliga typer av uppfödningar, dels en integrerad
uppfödning där hela uppfödningsprocessen från avel till försäljning/utsättning sker på
anläggningen, dels uppfödningar där kycklingar köps in och föds upp för att sedan
släppas i anslutning till anläggningen. Processerna beskrivs enligt följande:
Integrerad uppfödning av fasaner och rapphöns
Avelsfåglarna sätts ut i avelsanläggningen omkring mars månad beroende på hur
sen/tidig våren är. I vissa anläggningar fångas fasanerna in till äggläggning/avel under
januari-mars, för att sedan hållas i voljärer i grupper med tupp/tuppar och hönor. Här
plockas ägg in dagligen för ruvning i maskin.
Äggläggning äger rum från mars till juni och ruvning/kläckning av ägg från slutet av
mars till juli. Fasaner hålls oftast till sex veckors ålder innan utsättning sker. Fasanerna
som säljs vidare för utsättning levereras oftast också vid sex veckors ålder. För
rapphöns sker utsättning någon gång mellan 5–12 veckors ålder beroende på metod,
vanligen vid cirka åtta veckors ålder. Variationer förekommer avseende både metod och
tidpunkt för utsättning för både fasaner och rapphöns. Ovan beskrivna åldrar för
utsättning ska därmed ses som ungefärliga.
När kläckäggen är färdigplockade i maj/juni släpps avelsdjuren ut i det fria, där de ofta
bygger ett eget rede och kläcker fram en egen ”vild” kull. Det normala är att
avelsfåglarna ”byts ut” varje år. För rapphöns sker det genom att en av de senare kläckta
kycklingkullarna sparas som nästa års föräldradjur. De hålls då oftast i stora voljärer
under hösten/vintern. Fasaner fångas ofta in för äggläggning/avel under januari-mars.
Integrerad uppfödning av gräsänder
Avelsfåglarna hålls i stora grupper med en könsfördelning på 5 – 6 honor per hane
(drake). När kläckäggen är färdigplockade släpps avelsfåglarna ut i det fria. Till
nästkommande år sparas ällingar som avelsfåglar, dvs. i likhet med förfarandet med
rapphöns. Avelsfåglar hålls inne året om, men byts alltså oftast ut inför varje nytt år.
Äggläggning äger rum från mars till juni och ruvning/kläckning av ägg från slutet av
mars till juli. Ällingarna kläcks därmed under vår/försommar och hålls till tre veckors
ålder innan försäljning och utsättning.
Inköp av kläckägg
Kläckägg för uppfödning av fåglar kan köpas in antingen från svenska verksamheter
eller importeras från verksamheter i andra länder. Import av kläckägg sker idag främst
från Danmark och Frankrike, men även från andra europeiska länder, som exempelvis
Polen, samt från USA. Importen sker under säsong, dvs. under våren.
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Exempel på uppfödningsverksamhet
Som ett exempel på hur uppfödning av fåglar går till kan här kort nämnas hur en
verksamhetsutövare i vårt samråd har beskrivit sin årscykel avseende utsättningen:
Gräsänder: ”Vi köper dagsgamla ällingar från en uppfödare i Skåne. Ällingarna hämtas
hos uppfödaren och släpps i ett stall (ombyggt före detta kostall), där det är strött med
kutterspån. Hela rummet är uppvärmt med hjälp av infravärmare och/eller gasolbrännare.
Ällingarna kan lägga sig direkt under värmekällan om de behöver torka upp eller bara
behöver extra värma. Det finns väl tilltaget med fodertråg och vattenautomater för att
ällingarna så snabbt som möjligt skall lära sig att äta och dricka. De har fri tillgång till
mat och vatten under hela perioden.
Vid ca 3 - 4 dagars ålder får ällingarna tillgång till en liten förgård utomhus. Mest för att
de skall lära sig att hitta in och ut. Dag 5-6 får de tillgång till stor utomhusgård med
mycket vegetation. Det finns små ”öar” med mer vegetation där de hittar skugga och lä. I
utegården finns en stor vattenbassäng där ällingarna kan simma dyka och ha roligt. Viktigt
att de utsätts för vind och väder så de blir anpassade till ett liv i den fria naturen.
Ällingarna har tillgång till inomhusmiljön så länge de är beroende av värmekälla. Så fort
de är oberoende av värmekälla släpps de ut i våtmarker. Det brukar vara vid 2-3 veckors
ålder beroende på vädret.
Utsättningen sker i maj-juli månad. På utsättningsplatsen matas de med samma mat som de
fick i uppfödningen (kraftfoder). Efter några dagar går vi successivt över till spannmål.
Samtliga våtmarker vi släpper ut ällingar i har vi själva anlagt och därmed anpassat för en
optimal livsmiljö. T.ex. har de övervägande grunt vatten, stor omfattning av lä- och
kantzon, landtungor som korsar öppna vattenytor, vegetation vid kanterna som erbjuder
skydd mot predator, lä, skugga, insekter m.m.”
Fasaner: ”Vi köper kycklingar vid sex veckors ålder från en uppfödare i Skåne och släpper
ut dem direkt i väl förberedda utsättningsplatser (s.k. ”release pense”) kompletterat med
elstängsel för skydd mot predatorer, regnskydd, fri tillgång till vatten, foder m.m. Biotopen
erbjuder bra skydd mot rovfågel och bra möjlighet till nattkvist (högre träd) så att fåglarna
kan skydda sig mot räv. Det finns öppna ytor där solen kan komma ner som ger möjlighet
för dem att torka fort ifall de blivit blöta. Fåglarna gillar ofta att ligga och ”solbada” i
solen. Finns dessutom även gott om lä och skuggzoner. Fåglarna väljer själva.”

Transporter
Även vad gäller transporter av de aktuella fåglarna regleras det redan, precis som
uppfödningen/hållningen, genom bestämmelser i befintlig lagstiftning, främst
djurskyddslagstiftningen. För att ge en mer fullständig bakgrundsbild ger vi emellertid
här en kort beskrivning av uppgifter som framkommit avseende transporter före
utsättningen av djuren.
Samrådsinstanserna ger även här en förhållandevis samstämmig bild i att den stora
huvuddelen av transporter av fåglar är kortare, huvudsakligen regionala, transporter som
sannolikt tar max en timmes bilfärd. Till viss del genomförs även lite längre transporter,
huvudsakligen från Skåne till området omkring Mälardalen. Flera samrådsinstanser
bedömer att de längre transporterna är max cirka 50-60 mil.
Som beskrivs ovan sker det en del import av kläckägg, varav vissa transporter är så pass
långa som från USA. Samrådsinstanserna ger en enhetlig bild av att export av fåglar

från Sverige är mycket ovanlig. I den mån fåglar exporteras sker det nästan uteslutande
till nordiska grannländer, främst från Skåne till Danmark.
Vissa samrådsinstanser har lyft fram att vid export sker transporten i ändamålsenliga
emballage och utförs av godkända transportörer samt att djuren besiktas av
Jordbruksverkets officiella veterinär som även utfärdar hälsointyg innan transport sker.
De påpekas också att exportdokument endast kan utfärdas om mottagaren är godkänd
importör i mottagarlandet.

3.2 Uppfödning och utsättning av fisk
Det är flera olika fiskarter som sätts ut i Sverige. De arter som är vanligast för utsättning
för fiskeändamål är dock lax (Salmo salar), öring (Salmo trutta), röding (Salvelinus
alpinus) och regnbåge (Oncorhynchus mykiss). Andra fiskarter som också sätts ut, men i
färre antal fiskar, är exempelvis gös och ål. I regeringens beskrivning av det aktuella
uppdraget beskrivs även att det främst är flera laxfiskarter som är aktuella för utsättning
för fiskeändamål. En artbeskrivning med information om de aktuella laxarters biologi,
ekologi, och utbredning finns i yttrandet från vetenskapliga rådet, se avsnitt 5.1.

3.2.1 Bakgrundsbeskrivning av utsättning av fisk7
I mitten av 1800-talet började den moderna fiskevården i Sverige att utvecklas och
organiseras nationellt. Tekniken att konstbefrukta och kläcka fiskrom började användas.
Motivet för utsättningar vid denna tid var att öka produktionen av fisk för konsumtion
genom att skapa nya eller större självreproducerande bestånd genom yngelutsättningar.
Utsättningarna gjordes framför allt i sjöar och med inhemska laxfiskar. Befruktad rom
eller nykläckta yngel av lax, öring och röding spreds vida omkring. Lättheten att göra
utplanteringar långt bort från fiskens ursprung ledde till en omfattande verksamhet över
i stort sett hela landet. Yngel sattes ut även i vatten där fiskarten redan förekom.
År 1892 påbörjades utsättning av främmande fiskarter (introduktioner) från
Nordamerika. Regnbåge och bäckröding blev snabbt populära. Både främmande och
inhemska laxfiskar utplanterades i fisktomma sjöar eller i sjöar som saknade laxfisk.
Introduktionerna av regnbåge ledde endast undantagsvis till självreproducerande
bestånd medan bäckröding etablerade sig på många ställen. Under senare år har det
förekommit att utsättning av regnbåge lett till självreproducerande bestånd.
Under 1930-talet stimulerade fiskerimyndigheterna till en kraftig ökning av
yngelutsättningar och antalet kläckerier ökade. Flera hundra miljoner yngel
producerades och sattes ut årligen med en topp på runt 350 miljoner 1939. En
sammanställning gjordes av fiskinplanteringar i svenska sjöar under perioden 19171935. I sammanställningen konstaterades att utplanteringar i stor skala gjordes av för
fisket värdefulla arter, framför allt gädda och ål.
Efter andra världskriget och under 1950-talet ifrågasattes de gamla principerna av en ny
generation forskare. Förstärkningsutsättningar med yngel ansågs meningslösa, dyrbara
7

Informationen i detta stycke är hämtad från ”Fiskeriverket Informerar 2001:8 Utsättning och spridning
av fisk”.
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eller rentav skadliga. På 1950-talet började istället sjöar med "ointressant" fiskfauna att
behandlas med rotenon8 för att möjliggöra utsättning av attraktiva sportfiskearter i de
behandlade, fisktomma vattnen. Intresset för sportfiske hade börjat växa och var nu det
främsta motivet för utsättningar. Introduktioner av laxfisk ökade på nytt. I regel satte
man ut öring, röding och bäckröding, samt alltmer regnbåge. Eftersom de introducerade
laxfiskarna i regel inte reproducerade sig fick ny fisk sättas ut varje år. Begreppet putand-take sjö introducerades och dessa ökade i antal under 1970- och 1980-talet.
Utbyggnaden för vattenkraft ledde till en ny våg av introduktioner i början av 1960talet. Man försökte kompensera skador i reglerade sjöar genom import och utsättning av
bland annat kanadaröding och diverse rödinghybrider. Utsättning av olika inhemska
stammar av lax och öring prövades också. Kompensationsutsättningar av lax och öring
kom igång med början under 1950-talet. Enligt vattendomar ålades kraftbolagen att
kompensera för bortfallet av den naturliga smoltproduktionen i de reglerade älvarna.

3.2.2 Utsättningar av fisk i Sverige
Inledningsvis bör noteras att utsättning av fisk görs med flera olika ändamål.
Exempelvis sker många utsättningar för att stärka naturliga bestånd snarare än att
utsättningarna görs med ett tydligt fiskeändamål. När fisk sätts ut för fiskeändamål är
syftet att fisken ska fiskas upp och inte att den ska etablera bestånd i vattnen där de sätts
ut. När fisk sätts ut för att stärka naturliga bestånd finns det istället ett syfte att fisken
ska etablera sig och kunna reproducera sig som vild fisk i naturen. Syftet med
utsättningar kan dock påverka de förutsättningar som fisken föds upp under. Statistiken
som vi presenterar nedan omfattar all fisk som sätts ut. Det finns inte statistik specifikt
för fisk som sätts ut för fiskeändamål.
Utsättning sker över hela landet. Länsstyrelserna tillståndsprövar utsättning och
flyttning av fisk. Länsstyrelsen i Jönköping arbetar med att ta fram en nationell
utsättningsdatabas. Databasen är under utveckling, så det finns ännu ingen
sammanställning av samtliga utsättningar i Sverige. Informationen måste samlas ihop
från samtliga län och sammanställas för att en karta över utsättningar ska kunna göras.
I en rapport från tidigare Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium beskrivs att det årligen
genomfördes cirka 2 500-3 000 utsättningar av fisk i Sverige under åren 1995-2002
(Fiskeriverket 2005). Vi har inte hittat någon senare liknande sammanställning över
antalet utsättningar, men Havs- och vattenmyndigheten har informerat om att man håller
på att ta fram en ny version av Fiskeriverkets tidigare studie som kommer innehålla
statistik över utsättningar under 2000-talet. Av Fiskeriverkets rapport framgår att
regnbåge utgjorde cirka en tredjedel av alla utsättningar under de aktuella åren. Bland
inhemska arter var öring och röding de klart vanligaste i utsättningar. Tillsammans
förekom öring och röding i mer än 90 procent av utsättningar av inhemska arter.

8 Rotenen är en biocidprodukt som sedan årsskiftet 2007/2008 har användningsförbud i landet. Mer
information finns på Kemikalieinspektionens hemsida:
https://apps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External/Produkt/Details?produktId=9845&produkt
VersionId=9847

Antal lax- och havsöringsungar som sätts ut årligen i landet
Utsättningar i älvar och på kust av odlade lax- och havsöringsungar redovisas nedan.
Sådana utsättningar har huvudsakligen gjorts i syfte att kompensera för förlusterna av
naturliga reproduktionsområden genom utbyggnaden av vattenkraften i älvarna.
Bild 2 samt tabell 1 och 2 har sammanställts utifrån uppgifter insamlade av SLU genom
enkäter till berörda odlingar. Insamlingen har gjorts av SCB.
Bild 2

Utsättning av lax- och havsöringsungar under åren 2008–2017, i tusental

Källa: SCB, 2018

Tabell 1

Antal laxungar utsatta i älvar och kustområden, år 2013–2018, i tusental
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lule älv

466

537

520

615

521

473

Skellefte älv

140

131

120

123

127

131

Ume älv

103

113

85

121

85

103

Ångermanälven

227

208

284

232

227

186

Indalsälven

323

327

321

321

298

305

Ljungan

-

-

-

-

-

-

Ljusnan

165

167

172

166

166

148

Dalälven

237

190

182

207

216

206

Stockholms ström

15

15

13

12

12

12

-

-

-

-

-

-

10

10

9

6

12

11

1 686

1 698

1 706

1 803

1 665

1575

Vättern, Vänern, Klarälven

197

196

148

161

267

Västkusten

160

168

164

165

168

167

2 043

2 062

2 018

2 129

2 100

1861

Mörrumsån
Övriga
Summa Östersjön

Summa

Källa: SCB 2018, samt personligt meddelande (uppgifter för 2018)
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Tabell 2

Antal havsöringsungar utsatta i älvar och kustområden, år 2013–2018, i tusental
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lule älv

101

102

107

109

85

88

Skellefte älv

35

34

31

27

26

26

Ume älv

29

36

22

29

28

14

Ångermanälven

54

55

49

59

51

23

Indalsälven

101

99

94

109

98

101

Ljungan

40

44

10

10

36

33

Ljusnan

54

55

55

74

60

67

Dalälven

67

77

93

85

102

98

Stockholms ström

18

26

29

32

24

27

Mörrumsån

15

15

16

15

15

14

Övriga

136

196

147

161

160

150

Summa Östersjön

650

739

656

710

685

641

Vättern, Vänern, Klarälven

90

115

146

44

109

79

-

-

-

-

-

-

740

854

802

754

794

720

Västkusten
Summa

Källa: SCB, 2018, samt personligt meddelande (uppgifter för 2018)

Geografiska skillnader – utsättningar sker till stor del i norra Sverige
Vår statistik visar att det under 2019 fanns 48 aktiva sättfiskodlingar i landet
(Jordbruksverket, 2020). 21 av odlingarna (cirka 44 procent) fanns i norra Sverige9,
19 i södra Sverige10 (cirka 39,5 procent) samt resterande 8 i östra Sverige11
(cirka 16,5 procent).
Flera aktörer som har svarat på vårt samråd är samstämmiga i sina bedömningar av den
geografiska spridningen på utsättningar av fisk i landet. Utsättningsvolymen är större i
norra Sverige där de större vattendragen ligger. Utsättning av regnbåge är vanligare i
södra Sverige medan röding i princip enbart förekommer i norra Sveriges inland
eftersom den har stora krav på vattentemperatur.

Bedömningar av hur utsättningarna kan utvecklas i framtiden
Samrådsinstanserna fick frågan om de upplever att antalet fiskar som satts ut har ökat,
minskat eller varit konstant sedan de senaste åren. Övervägande har remissinstanserna
svarat att utsättningsvolymen är relativt konstant.
Samrådsinstanserna fick också frågan om de tror att antalet kommer öka, minska eller
vara konstant de närmaste åren. Svaren fördelade sig enligt diagrammet i Bild 3.

9 Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten
10 Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götaland
11 Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland

Bild 3

Fördelning av svar i samråd på frågan om antalet utsatta fiskar förväntas
öka, minska eller vara konstant
Sveriges Fiskevattenägareförbund
Hökensås Sportfiske AB

Fiskeutredningsgruppen
Länsstyrelsen Södermanland

KONSTANT

ÖKA

MINSKA
Djurskyddsorganisationerna.
Länstyrelsen Värmland,
Matfiskodlarma

Fiske av fisk som satts ut i det vilda
Under 2018 ägnade sig ungefär 1,3 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång i
svenska vatten. Den fångst som inte återutsattes utan behölls uppskattas till 5 200 ton
från sjöar och vattendrag. Fritidsfiskets sammanlagda utgifter inklusive investeringar
var omkring 9,9 miljarder kronor under 2018. I statiken ingår det endast vild fisk, och
det finns ingen officiell statistik specifikt på fiske av utsatt fisk i det vilda. Vi bedömer
att fisket av utsatt fisk inte är av oväsentlig betydelse om vi ser på mängden fisk som
sätts ut. Det är populärt med put and take fiske12.

3.2.3 Uppfödning av fisk för utsättning
Inledningsvis i detta avsnitt bör återigen noteras att uppdraget endast omfattar själva
utsättningen av fågel och fisk för jakt- och fiskeändamål, se även avsnitt 3.1. En
beskrivning av uppfödningsverksamheterna kan dock bidra till att ge en tydligare
bakgrundsbild även av den därpå följande utsättningsverksamheten.

Kompensationsodling
Kompensationsutsättningar av lax och havsvandrande öring görs för att kompensera
utebliven naturlig reproduktion i vattendrag som blir påverkade av vattenkraften.
Huvudsyftet med dessa utsättningar är att bibehålla det yrkesmässiga fisket och
sportfisket, samt att bevara genetiskt unika populationer. Odling av lax och öring för att
kompensera fisket för utbyggnaden av vattenkraft inleddes på 1950- och 1960-talen.
Utbyggnaden av älvar och vattendrag har medfört att lax och havsöring inte längre kan
nå ursprungliga lek- och uppväxtområden. Som kompensation är vattenkraftbolagen
ålagda att odla och sätta ut öring och lax i dessa älvar. De odlade fiskarna vandrar efter
utsättningen, precis som vildproducerad fisk, ut i hav eller sjö för tillväxt.

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-reportsxxxx_xx/aquarapporter/2018/aqua-reports-2018_22.pdf
12
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Sättfiskodling
Sättfiskodlare tar fram fisk för utplantering i naturliga vatten, främst för att förbättra
fisket men även för att bidra till upprätthållandet av biologisk mångfald. Man odlar fisk
som ska sättas ut i naturvatten eller sättas in på en annan odling för tillväxt.
Sättfiskodling för utsättning är mycket viktig för sportfisket och för sportfisketurismen
då uttaget från dem som framförallt vill fiska laxartad fisk är större än vad de vilda
bestånden tål. Sportfiskare i regioner med få eller inga naturliga bestånd av laxartade
fiskar kan tack vare sättfiskodling få möjlighet att fiska efter dessa.
Den totala produktionen av sättfisk 2019 uppskattas totalt till 918 ton (Jordbruksverket,
2020). Regnbåge är den dominerande arten och står för 611 ton eller cirka 67 procent av
den totala produktionen. Öring, röding och lax är andra vanliga arter i sättfiskodling.
Tabell 3

Produktion av laxfisk för utsättning, i ton, uppdelat per art, år 2010-2019
Regnbåge

Lax

Öring

Röding

Summa
sättfisk

2010

617

38

221

142

1 077

2011

666

52

237

88

1 064

2012

657

45

246

81

1 046

2013

679

35

202

86

1 016

2014

743

52

219

99

1 130

2015

688

24

215

132

1 073

2016

591

38

170

51

860

2017

565

55

234

65

924

2018

470

39

160

59

731

2019

611

42

i.u.

84

918

År

Källa: Jordbruksverkets officiella statistik, 2020

I totalsumman av sättfisk som anges i tabell 3 ovan, finns även en mindre andel sättfisk
av andra arter än regnbåge, lax, öring och röding inräknade, vilket förklarar skillnaden
mellan totala summan och en summering av siffrorna för arterna som anges i tabellen.
Utöver de fyra arterna i tabellen ingår även ett mindre antal ton producerad ål samt
”Övrig sättfisk” i totalsumman.
Av den totala produktionen sättfisk 2019 på drygt 900 ton odlades cirka 400 ton i både
norra och södra Sverige, samt resterande cirka 100 ton i östra Sverige (Jordbruksverket,
2020).

Bild 4

Geografisk fördelning av produktion av sättfisk samt sättfiskodlingar 2019
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Södra Sverige

Östra Sverige

Andel av odlingarna

Norra Sverige

Andel av produktionen

Källa: Jordbruksverkets officiella statistik, 2020

Försäljningsvärde för sättfisk
Det framräknade försäljningsvärdet av sättfiskproduktion av regnbågslax, lax, öring och
röding uppgick 2019 till 60,4 miljoner kronor. Värdet av fisk som hållits kvar i odling
eller överförts till annan odling, dvs. förts över till produktionsåret 2020, ingår inte.
Tabell 4

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Saluvärde för produktion av sättfisk av regnbågslax, lax, öring och röding,
löpande priser i miljoner kronor, år 2009–2018
Regnbåge

Lax

Öring

Röding

Summa

36,0
35,9
39,4
40,4
46,4
41,8
34,4
41,5
39,4
44

2,4
3,3
3,2
1,9
5,2
0,9
3,8
8,0
4,5
4,6

15,4
16,3
18
14,5
16,3
14,7
13,0
18,2
11,5
11,8

9,7
4,8
6,5
7,6
8,2
10,3
3,3
4,9
5,6
i.u.

63,5
60,9
67,1
64,4
76,1
67,7
54,5
72,6
61,0
60,4

Källa: Jordbruksverkets officiella statistik, 2020

25

4 Aktuell lagstiftning
Den lagstiftning som är aktuell vid hållande och utsättning av djur för jakt- och
fiskeändamål är svåröverskådlig eftersom det är flera olika författningar med olika syfte
som till viss del överlappar varandra. I detta kapitel finns en sammanställning av de
bestämmelser i bland annat djurskydds-, miljö-, jakt- och fiskelagstiftningen som är
aktuella vid hållande och utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål. Vi beskriver
också syftet med de olika bestämmelserna och lyfter det som kan anses som icke
ändamålsenligt, konflikter och otydligheter i nuvarande lagstiftning enligt de
samrådsinstanser som bidragit till arbetet med uppdraget. Avslutningsvis gör vi även en
kort, översiktlig, utblick om hur utsättning av fågel och fisk för jakt- och fiskeändamål
regleras i våra nordiska grannländer. Därefter följer vår analys och våra slutsatser
kopplade till lagstiftningen.
Sammanfattning
Nuvarande djurskyddsbestämmelser omfattar hållning och transport av djur inför
utsättning för jakt- och fiskeändamål. Olika aspekter av utsättning av fågel och fisk
för jakt- och fiskeändamål regleras i föreskrifter från Naturvårdsverket samt Havsoch vattenmyndigheten, men djurskyddslagstiftningen innehåller inte bestämmelser
som reglerar djurskyddet vid själva utsättningsmomentet. Avsaknaden av
djurskyddsbestämmelser för utsättningsmomentet skapar otydlighet kring hur långt
djurhållarens ansvar sträcker sig vid utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål.
Under vår utredning har samrådsinstanser framfört att det finns ett antal
otydligheter, konflikter och aspekter kring utsättning av djur för jakt- och
fiskeändamål som inte anses ändamålsenliga i nuvarande lagstiftning.
Utsättning av fågel regleras på olika sätt i våra grannländer Danmark och Norge.

Inledningsvis ger vi en översiktsbild över relevant lagstiftning i två tabeller nedan.
För hållande av vilt i vilthägn (gräsand, rapphöna och fasan) och utsättning av dessa djur
finns det bestämmelser i följande lagstiftningar:

Lagstiftning
Djurskyddslagstiftningen (EUförordning13, lag14 och
förordning15)

Jaktlagstiftningen
(lag16, förordning17 och
föreskrifter18)

Miljöbalken19

Huvudsyfte

Reglerar

Tillämpning

Säkerställa ett gott djurskydd och
främja en god djurvälfärd och
respekt för djur

Hur fåglar ska
hållas och skötas
när de hålls i
vilthägn.

Enbart under
den tid fåglarna
hålls av
människan.

Viltet vårdas för att;
- bevara de viltarter som tillhör
landets viltbestånd och de
fågelarter som tillfälligt
förekommer naturligt i landet och
- främja en med hänsyn till
allmänna och enskilda intressen
lämplig utveckling av
viltstammarna.

Vilka djur som får
hållas i hägn.
Reglerar även vilka
djur som får sättas
ut i frihet samt var
djuren får sättas ut.

Under den tid
fåglarna hålls
av människan
men även efter
att de satts ut
om jakt bedrivs
på dem.

I detta avseende värna
allemansrätten.

I de fall tillstånd
enligt miljöbalken
krävs för att uppföra
hägn.

Innan hägn
uppförs.

För hållande av fisk i fiskodling och utsättning av dessa djur20 finns det bestämmelser i
följande lagstiftningar:
Lagstiftning
Djurskyddslagstiftningen (EUförordning21, lag22,
förordning23 och
föreskrifter24)

Huvudsyfte

Reglerar

Gäller

Säkerställa ett gott
djurskydd och främja en god
djurvälfärd och respekt för
djur.

Hur fiskar för
senare utsättning
ska hållas och
skötas när de hålls i
fiskodling.

Enbart under
tiden fiskarna
hålls av
människan.

13

Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och
därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och
förordning (EG) nr 1255/97
14
Djurskyddslagen (2018:1192)
15
Djurskyddsförordningen (2019:66)
16
Jaktlag (1987:259)
17
Jaktförordningen (1987:905)
18
Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd (2002:20) om vilthägn och inhägnader för
handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare
19
12 kap 11 § miljöbalken
20
Det bör även noteras att det också finns bestämmelser kring återutsättning av vild fisk som fångats av
människan (t.ex. när förbud mot fiske efter arten råder, med redskap eller metod som inte är tillåten för
arten, eller individer som inte uppfyller föreskrivna bestämmelser om storlek). Dessa bestämmelser har
exkluderats ur sammanställningen.
21
Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och
därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och
förordning (EG) nr 1255/97
22
Djurskyddslagen (2018:1192)
23
Djurskyddsförordningen (2019:66)
24
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:6) om odling av fisk

27

Lagstiftning

Huvudsyfte

Reglerar

Gäller

Fiskelagstiftningen
(lag25, förordning26 och
föreskrifter27)

Säkerställa att utsättning
och flyttning av fiskarter
eller stammar inte medför
negativa effekter på
biologisk mångfald.
Förhindra spridning av
smittsamma sjukdomar och
parasiter till vilda
fiskbestånd.

Vilka arter och
stammar samt
hälsostatus på den
fisk som får sättas ut
i naturen.

Vid utsättning
och flyttning av
fisk mellan
vattenområden.

Miljöbalken28

I detta avseende främja en
hållbar utveckling, så att
nuvarande och kommande
generationer kan garanteras
en hälsosam och god miljö.

Maximal
foderförbrukning.

Den som bedriver
en miljöfarlig
verksamhet.

4.1 Djurhållning innan utsättning för jakt och fiske
Utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål kan, något förenklat, beskrivas som en
process som delas in i tre steg: ett inledande steg som är djurhållningen av djuren innan
de sätts ut i naturen, ett andra steg som är själva momentet när djuren sätts ut, samt ett
avslutande tredje steg som rör förhållandena efter det att djuren är utsatta i naturen. Vi
tolkar det som att det aktuella uppdraget huvudsakligen omfattar steg två och tre i denna
process, se även ovan. I detta avsnitt beskriver vi emellertid först även vilken
lagstiftning som reglerar det första steget i processen: djurhållning inför utsättning.

4.1.1 Djurskyddslagstiftningen
Djurskyddslagen och djurskyddsförordningen
Djur som föds upp för utsättning för jakt- och fiskeändamål omfattas, precis som alla
andra djur, av djurskyddslagstiftningen så länge de hålls av människan. Detta framgår
av 1 kap. 2 § djurskyddslagen.
Att djuren under denna del av sitt liv omfattas av djurskyddslagen innebär bland annat
att de ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välfärd
främjas, att de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är
viktiga för deras välbefinnande (naturligt beteende), och att beteendestörningar
förebyggs (2 kap. 2 § djurskyddslagen). Det innebär också att de omfattas av lagens
övergripande krav till exempel vad gäller tillräcklig tillsyn, tillräckligt med foder och
vatten av god kvalitet, att den som håller djuren ska ha tillräcklig kompetens och att
förvaringsutrymmen ska ge tillräckligt skydd.

25

Fiskelag (1993:787)
Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.
27
Havs- och vattenmyndighetens författningssamling, Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:13) om
utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar.
28
9 kap miljöbalken.
26

Lagens tillämpningsområde
1 kap. 2 § Lagen gäller djur som hålls av människan och viltlevande försöksdjur.
God djurmiljö och naturligt beteende
2 kap. 2 § Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att
1. deras välfärd främjas,
2. de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är
viktiga för deras välbefinnande (naturligt beteende), och
3. beteendestörningar förebyggs.
Djurskyddslagen (2018:1192)

I regeringens proposition till den nya djurskyddslagen (prop. 2017/18:147, s. 58-59)
framgår att det som avgör om djur som hålls i hägn ska anses ”hållna av människan”
och därmed omfattas av djurskyddslagstiftningen är storleken på hägnet i förhållande
till djurets behov av rörelse och tillgången till föda. Av propositionen framgår också att
om området är så stort att förhållandena för djuren i huvudsak blir likvärdiga med ett
icke-inhägnat område bör djuren inte anses hållna och om hägnet är mindre bör djuren
anses hållna. Voljärer för hållning av viltfåglar är generellt av sådan storlek att fåglar
under tiden de föds upp för utsättning för jaktändamål i praktiken alltid bör anses hållna
i förhållanden som inte är likvärdiga med ett icke-inhägnat område.
I propositionen framgår också att fiskar som hålls i dammar, kassar, tråg eller
motsvarande avgränsat område i en fiskodling bör anses hållna och omfattas av
djurskyddslagen. Detsamma bör gälla om fisk i andra fall placeras i avgränsade
vattenområden där deras utrymme och miljö i övrigt inskränks på ett liknande sätt som
vid fiskodling och där djuren fortsättningsvis är beroende av människan för att överleva.
Av 2 kap. 2 § djurskyddslagen och 2 kap. 9 § djurskyddsförordningen (2019:66)
framgår att Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot viss
djurhållning för att tillgodose krav på god djurmiljö och naturligt beteende.
Av 2 kap. 6 § djurskyddslagen framgår att regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på stall och andra
förvaringsutrymmen för djur samt hägn. I 2 kap. 18 § djurskyddsförordningen har
regeringen bemyndigat Jordbruksverket att meddela ytterligare föreskrifter om krav på
inredning och utrustning i inhägnader utomhus för djur.
6 kap. 1 § djurskyddsförordningen reglerar att stall, andra förvaringsutrymmen och
hägn, eller del av en sådan anläggning, under vissa villkor ska godkännas ur djurskyddsoch djurhälsosynpunkt. Detta godkännande kallas förprövning och är en form av
bygglov där det planerade utrymmet godkänns för djurhållning ur djurskydds- och
djurhälsosynpunkt. Reglerna för förprövning gäller bara för hästar, djur föds upp eller
hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller päls, och djur som används i sådan
undervisning som inte är djurförsök. Hägn för fåglar eller fiskodlingar för djur som
hålls för senare utsättning för jakt- och fiskeändamål omfattas inte av kravet på
förprövning.
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Djurskyddsföreskrifter
Jordbruksverket har inte meddelat några särskilda föreskrifter som gäller djur som föds
upp för utsättning för jakt- och fiskeändamål. Naturligtvis gäller dock alltid de mer
generella krav som finns i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. För fisk som
ska utplanteras finns dock en bestämmelse om produktionsplanering i Statens
Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:6) om odling av fisk.
Hållning av fisk i fiskodling
Fiskar för utplantering som hålls i en fiskodling (som omfattas av krav på tillstånd
enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen eller drivs
med anledning av dom eller myndighetsbeslut) ska hållas enligt Statens Jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2019:6) om odling av fisk. Av 3 kap. 5 § i dessa föreskrifter
framgår att vid uppfödning av havsvandrande lax och öring för utplantering ska
produktionen planeras så att smoltifieringen tidsmässigt sammanfaller med lämpliga
säsongsmässiga utplanteringsperioder. I övrigt saknas föreskrifter om djurhållning med
syfte att förbereda fiskarna för ett senare liv i det vilda.
Hållning av fåglar
För fåglar som hålls i hägn finns inga föreskrifter med syfte att reglera djurskyddet.
Detta innebär att fåglarna ska hållas och skötas enligt de mer övergripande kraven i
djurskyddslagen och djurskyddsförordningen.

4.1.2 Jaktlagstiftningen
41 a § jaktförordningen (1987:905) reglerar att vilt får hållas i vilthägn eller liknande
anläggning endast efter tillstånd av länsstyrelsen. Av samma bestämmelse framgår att
tillstånd inte får ges om det finns risk för spridning av smittsamma sjukdomar, samt att
tillstånd får återkallas om viltet eller hägnet inte sköts på rätt sätt eller om anläggningen
ger upphov till allvarliga hälsorisker. I 42 § av förordningen finns bemyndigande för
Naturvårdsverket att, efter samråd med Jordbruksverket, meddela föreskrifter om bland
annat vilka viltarter som får hållas i vilthägn, hur hägn för olika viltarter ska vara
beskaffade samt om registrering av vilthägn.
Av 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:20) om vilthägn och
inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare framgår att med
vilthägn avses ett markområde som med hjälp av stängsel eller på annat sätt avgränsats i
syfte att innestänga vilt under mer än 48 timmar. 3 § i föreskrifterna reglerar att det
krävs tillstånd av länsstyrelsen för att hålla fasan, rapphöna eller gräsand i hägn.
De krav bör som ställas på hur hägn för olika viltarter ska vara utformade följer av
Naturvårdsverkets allmänna råd till föreskriften ovan. Det framgår bland annat hur den
tekniska utformningen av nätet till hägnet bör vara samt olika mått på stängslets höjd
m.m. Huvudsyftet är att hindra att djur tar sig ut från eller in i hägnet. Naturvårdsverkets
regler och allmänna råd om utformning av hägn rör endast djur av arterna hjortdjur,
mufflonfår, vildsvin, korsningar mellan tam- och vildsvin och hare, inte hur man ska
hålla fåglar.

4.1.3 Miljöbalken
Hållning av fåglar i hägn
Beroende på hur hägnet placeras kan tillämpning av miljöbalken bli aktuell. Av 12 kap.
11 § miljöbalken framgår att vilthägn inte får uppföras utan tillstånd av länsstyrelsen på
områden där allmänheten får färdas fritt. Vid tillståndsprövningen ska länsstyrelsen
beakta behovet av skydd för friluftslivet och naturmiljön. Inom strandskyddsområde får
tillstånd för vilthägn meddelas endast om det finns särskilda skäl.

Hållning av fisk i fiskodling
Alla typer av vattenbruk omfattas av krav i 9 kap. miljöbalken samt i
miljöprövningsförordningen (2013:251). Den som bedriver en miljöfarlig verksamhet
kan omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt för sin verksamhet. Fiskodling eller
övervintring av fisk som förbrukar mer än 40 ton foder per år kräver tillstånd från
länsstyrelsen medan mindre verksamheter endast kräver att en anmälan görs till berörd
kommun.

4.2 Utsättning av djur och hantering av djuren i
samband med detta
I detta avsnitt följer en redogörelse av lagstiftning som reglerar det andra steget vid
ovan beskriven ”process” för utsättning av fågel och fisk: själva utsättningsmomentet.

4.2.1 Djurskyddslagstiftningen
Transport till utsättningsplatsen
Vid transport till utsättning omfattas djuren av rådets förordning (EG) nr 1/200529 och
2 kap. 13 § djurskyddslagen. I lagen framgår bland annat att djur ska transporteras i
transportmedel som är lämpliga för ändamålet och som ger varje djur skydd mot värme
och kyla samt mot stötar, skavning och liknande. I den utsträckning som det behövs ska
djuren hållas skilda från varandra. Det framgår också att den som transporterar djur ska
ha tillsyn över djuren och vidta de åtgärder som behövs för att djuren under pålastning,
transport och urlastning inte ska skadas eller orsakas lidande. EU-förordningen
innehåller krav på att den som kör fjäderfän i ekonomisk verksamhet ska ha
transportörstillstånd och fordon/behållare godkänt för ändamålet.
Av 1 kap. 2 § djurskyddsförordningen framgår att Jordbruksverket får meddela
ytterligare föreskrifter som är nödvändiga som komplettering av EU-bestämmelserna.
Dessa återfinns i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:7)
om transport av levande djur.

29

Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed
sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning
(EG) nr 1255/97.
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Själva utsättningsmomentet
Djur som föds upp för utsättning för jakt- och fiskeändamål omfattas av
djurskyddslagen så länge de hålls av människan. Det finns emellertid idag ingen
djurskyddslagstiftning som specifikt behandlar utsättningsmomentet. I 2 kap. 8 §
djurskyddslagen anges att djur av tamdjursart inte får överges. Detta förbud omfattar
dock inte de djur som hålls för utsättning för jakt- och fiskeändamål eftersom de enligt
djurskyddslagstiftningen inte är djur av tamdjursart. Som följd av att djuren är av viltart
finns det i lagstiftningen inget hinder i djurskyddslagstiftningen mot att de sätts ut. De
betraktas också som vilt enligt jaktlagstiftningen.30

4.2.2 Jaktlagstiftningen
Utsättning av vilt av arterna gräsand, fasan och rapphöna
Av 36 § jaktlagen följer att regeringen får meddela föreskrifter om att vissa slag av vilt
inte får sättas ut i frihet eller hållas i hägn utan särskilt tillstånd eller att andra särskilda
föreskrifter eller villkor ska gälla för sådan verksamhet. Enligt 41 § jaktförordningen är
huvudregeln att vilt inte får sättas ut i frihet. Detta avser allt vilt, även vilt som fötts upp
i fångenskap. Naturvårdsverket har däremot, genom bemyndigande i samma
bestämmelse, rätt att meddela föreskrifter om utsättning av vilt. Naturvårdsverket har
med stöd av detta bemyndigande utfärdat Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna
råd (NFS 2002:20) om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att
förebygga skador av hare.
Med stöd av 6 § ovan nämnda föreskrifter får fasan, rapphöna och gräsand sättas ut i
frihet efter jakträttshavarens medgivande. Hur utsättningen ska gå till är inte reglerat på
annat sätt än att utsättningen inte får ske inom områden där arten inte förekommer eller
inte har förekommit i vilda stammar. Det krävs inte tillstånd för en sådan utsättning utan
den kan göras på eget initiativ av enskild.

4.2.3 Fiskerilagstiftningen
Utsättning av fisk
Enligt 2 kap. 16 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
får fisk, kräftdjur och blötdjur (definieras som fisk) inte sättas ut eller flyttas från ett
vattenområde till ett annat utan tillstånd. Tillstånd får inte ges för fiskarter eller
fiskstammar som är olämpliga med hänsyn till vattenområdets särart. Tillstånd får heller
inte ges om det finns en risk för spridning av smittsamma sjukdomar. Ett tillstånd ska
prövas av länsstyrelserna och får förenas med villkor.
Havs- och vattenmyndigheten har genom bemyndigande i 12 kap. 18 a § samma
förordning, rätt att meddela föreskrifter om utsättning och flyttning av fisk i andra fall
än vad som anges i 16 §. Enligt 5 § i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:13) om
utsättning och flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar undantas vissa
främmande arter och stammar, som t.ex. gräskarp, regnbåge och kanadaröding.
30

2 § jaktlagen (1987:259)

Fettfeneklippning
I 2 kap. 17 b § förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen finns regler
avseende krav om fettfeneklippning av lax och öring som sätts ut i naturen.
2 kap. 17 b § Lax eller öring som har sina uppväxtområden i havet eller i
Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren eller Storsjön i Jämtland får sättas ut
endast om den är märkt genom att dess fettfena är bortklippt.
Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Enligt Havs- och vattenmyndighetens författningssamling, Fiskeriverkets föreskrifter
(FIFS 2011:13) om utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan
odlingar finns undantag från skyldigheten att märka fisken genom fettfenklippning.
11 § Undantag från skyldigheten, enligt 2 kap. 17 b § förordningen (1994:1716)
om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, att vid utsättning av lax och öring som
har sina uppväxtområden i havet, Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och
Storsjön i Jämtland märka fisken genom bortklippning av dess fettfena gäller för
1. lax som sätts ut i Vättern,
2. fisk som sätts ut i syfte att bevara hotade eller återintroducera redan utrotade
bestånd. Havs- och vattenmyndigheten kan efter ansökan medge ytterligare
undantag om det behövs av vetenskapliga eller andra särskilda skäl.
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:13) om utsättning av fisk samt flyttning
av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar

Fettfeneklippning är ett märkningssätt och innebär att fettfenan på odlade laxfiskar
klipps eller skärs bort för att på så sätt skilja odlade individer från viltfödda individer
efter att de har släppts ut i naturen. Fettfeneklippning är ett operativt ingrepp och detta
får enligt 5 kap. 4 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS
2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård
utföras utan att djurhälsopersonal behöver anlitas, under förutsättning att det görs under
bedövning och att personen som utför ingreppet har reell kompetens för ingreppet, utför
ingreppet på ett djurskyddsmässigt godtagbart sätt, iakttar god hygien, samt använder
för ingreppet ändamålsenliga instrument. Personen ska också ha genomgått utbildning i
märkning som har godkänts av Jordbruksverket.

4.3 Efter utsättning i naturen
I detta avsnitt beskriver vi avslutningsvis vilken lagstiftning som reglerar förutsättningar
för djuren efter utsättning i naturen. Lagstiftning som rör själva jakt- och fiskemomentet
beskrivs inte i sammanställningen eftersom det inte omfattas av uppdraget.

4.3.1 Djurskyddslagstiftningen
Övergivna och förvildade tamdjur anses vara utsatta för lidande i naturen och kan därför
omhändertas med stöd av 9 kap. 6 § djurskyddslagen. Detta gäller dock inte djur av
arter som är aktuella för utsättning för jakt och fiske då dessa djur är av viltarter.
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Eftersom djurskyddslagstiftningen endast omfattar djur som hålls av människan gäller
den inte djur efter att de medvetet satts ut för att leva fritt i naturen.

4.3.2 Jaktlagstiftningen
När fåglar har satts ut i frihet omfattas de av samma regler som gäller för övrigt vilt i
frihet. Detta betyder att jaktlagstiftningens regler blir tillämpliga.

Viltvård av vilda populationer av gräsand, fasan och rapphöna
I 4 § jaktlagen framgår syftet med viltvården. Syftet med viltvården är att bevara de
viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som tillfälligt förekommer
naturligt i landet samt främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen
lämplig utveckling av viltstammarna.
I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd samt
att anpassa jakten efter tillgången på vilt. Det är markägaren och jakträttsinnehavaren
som ansvarar för att åtgärderna utförs och anpassningen sker. De särskilda åtgärder som
kan bli aktuella som ett led i viltvården är exempelvis utfodring, utplantering av vilt
samt olika slags anläggningsarbeten, t.ex. iordningställande av viltvatten och viltåkrar.
Av 31 § första stycket andra punkten jaktförordningen framgår att även om jakt annars
inte är tillåten får länsstyrelsen genom föreskrifter eller beslut i det enskilda fallet ge
tillstånd till en selektiv jakt efter ett litet antal djur under strängt kontrollerade
förhållanden, om det behövs för att tillgodose viltförvaltningen. En förutsättning för att
sådan jakt ska kunna tillåtas är att det inte finns någon annan lämplig lösning och att
jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd
i dess naturliga utbredningsområde. Sådan jakt skulle således kunna beviljas för att
skydda populationer av utsatta fåglar.

Avlivning av djurskyddsskäl
I 40 c § jaktförordningen (1987:905) finns stöd för att avliva frilevande vilt som
anträffas så skadat eller i en sådan belägenhet att det snarast bör avlivas av
djurskyddsskäl. Sådan avlivning får även ske när djuret är fredat, exempelvis när allmän
jakt inte är tillåten, samt på någon annans mark.

4.4 Straffbestämmelser
Djurplågeri
Om djur utsätts för otillbörligt lidande kan det vara fråga om djurplågeri enligt 16 kap.
13 § brottsbalken. Djurplågeri kan begås antingen genom en aktiv handling i form av
fysiskt våld och övergrepp av olika slag mot djur eller genom underlåtenhet. När det
gäller djurhållning kan sådan underlåtenhet vara olika former av vanvård, till exempel
att det saknas foder, vatten eller skydd för de aktuella djuren. En djurhållare kan
vanvårda sina djur antingen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Även djurhållare som
har fågel i hägn eller fisk i fiskodling omfattas av nämnda handlingsplikt.

13 § Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel,
överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för
lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år.
16 kap. 13 § brottsbalken

Bestämmelserna avseende djurplågeri omfattar även vilda djur men avseende vilda djur
kan djurplågeri endast begås genom aktiv handling i form av fysiskt våld och övergrepp
av olika slag mot djur och inte genom underlåtenhet. Detta eftersom de vilda djuren inte
hålls av någon människa som har ansvar för dem.

Brott mot djurskyddslagen och djurskyddsförordningen
Av 10 kap. 5 § djurskyddslagen framgår bland annat att man kan dömas till böter om
man med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot vissa av lagens paragrafer. För
uppfödning och hållning av djur inför utsättning rör det till exempel om man inte ger
djuren tillräcklig tillsyn, om förvaringsutrymmena inte ger tillräckligt med skydd eller
om foder och vatten inte är av god kvalitet. Om brottet har begåtts med uppsåt och
avsett en förpliktelse av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, är straffet
fängelse i högst två år.

Brott mot föreskrifter som meddelats med stöd av djurskyddslagen
Av 10 kap. 5 § djurskyddslagen framgår att man kan dömas till böter om man med
uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter som regeringen eller en myndighet
har meddelat med stöd av 2 kap. 2 § andra stycket (om god djurmiljö och naturligt
beteende) och 2 kap. 6 § fjärde stycket (om stall och andra förvaringsutrymmen). Brott
mot de föreskrifter som meddelats med stöd av djurskyddslagen kan dock enbart bli
aktuellt för hållning av fisk i fiskodling eftersom det inte finns föreskrifter inom
djurskyddsområdet för hållande av fåglar i vilthägn.

Brott mot jaktlagen, fiskelagen eller därtill meddelade föreskrifter
Av 45 § 6 jaktlagen framgår att den som med uppsåt eller grov oaktsamhet bryter mot
en föreskrift som meddelats med stöd av bl.a. 36 § jaktlagen, som handlar utsättning av
vilt, döms till böter eller fängelse. I och med att Naturvårdsverket meddelat föreskrifter
på området31 skulle exempelvis en utsättning i ett område där arten inte förekommer
eller har förekommit strida mot bestämmelsen.
Av 40 § fiskelagen (1993:787) framgår bland annat att den som med uppsåt eller av
oaktsamhet bryter mot föreskrifter om vilken hänsyn som vid fiske skall tas till
naturvårdens intressen döms till böter eller fängelse i högst ett år. I och med att
Fiskeriverket meddelat föreskrifter32 på området skulle exempelvis utsättning av fisk i
områden där det medför negativa effekter på biologisk mångfald eller sprider smitta
kunna omfattas.

31

Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd (2002:20) om vilthägn och inhägnader för
handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare.
32
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:13) om utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än
mellan fiskodlingar
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4.5 Icke ändamålsenligt, otydligheter och konflikter i
lagstiftningen
I detta avsnitt redogör vi för vad olika samrådsinstanser i vår utredning har lyft som icke
ändamålsenligt, otydligheter och konflikter i nuvarande lagstiftning kring utsättning av
djur för jakt- och fiskeändamål.
I de fall samrådsinstanserna har framfört synpunkter som inte påverkar djurskyddet för
de djur som sätts ut utan snarare berör andra områden (till exempel artskyddet för vilda
arter eller skydd för miljön) eller föreslagit att djurskyddskraven bör sänkas har dessa
inte tagits med i rapporten. Utredningens uppdrag har varit att utreda ett eventuellt
behov av ytterligare djurskyddskrav för djur som sätts ut för jakt- och fiskeändamål.
Vissa synpunkter på detaljnivå avseende förändringar i specifika föreskrifter har också
uteslutits ur sammanställningen nedan och istället sparats som förslag inför framtida
uppdateringar av Jordbruksverkets föreskrifter. I de fall samma synpunkt har kommit
upp under flera rubriker (till exempel både icke ändamålsenligt och otydlighet) finns
den enbart med på ett ställe i listan nedan.
Inledningsvis finns nedan en översiktlig tabell som sammanfattar vilka synpunkter som
samrådsinstanserna har lyft fram gällande nuvarande lagstiftning.

Icke
ändamålsenligt

Vid hållande inför
utsättning

Vid
Efter utsättning i
utsättningsmomentet naturen

Det saknas detaljerade
föreskrifter om djurskydd vid
hållande av fåglar i hägn.

Det saknas detaljerad
lagstiftning om djurskydd
vid utsättningsmomentet.

Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2019:6) om
odling av fisk är inte
artspecifik eller anpassad för
fisk som föds upp för att sättas
ut i naturen.

Länsstyrelsen saknar
kännedom om utsättningar
av fåglar eftersom det
saknas krav på föranmälan
eller rapportering av
utsättningar.

Kravet på förprövning gäller
inte hägn respektive odlingar
för djur som föds upp i syfte att
sättas ut för jakt- och
fiskeändamål.
Det saknas detaljerade krav på
utbildning och kompetens för
hållande av fågel i vilthägn.
Otydligheter

Det finns inte
domstolspraxis kring om
det kan utgöra djurplågeri
att sätta ut djur i en
olämplig miljö.

Det är otydligt när ett
djur som sätts ut i
naturen inte längre
omfattas av
djurskyddslagstiftningen.

Vid hållande inför
utsättning
Konflikter

Vid
Efter utsättning i
utsättningsmomentet naturen
Villkor i vissa vattendomar
kan stå i konflikt med
djurskyddet vid utsättning.

Kraven för att få
jordbrukarstöd är inte
alltid förenliga med
åtgärder som skapar
en god miljö för fåglar
som sätts ut i naturen.

Det finns krav på
fettfeneklippning trots att
det orsakar viss akut stress
och lidande hos fiskar.

Villkor från
länsstyrelsen för
vattenverksamhet kan
stå i konflikt med
djurskyddet.

4.5.1 Icke ändamålsenliga faktorer som påverkar djurskyddet
Vid hållande inför utsättning
Det finns inte djurskyddsföreskrifter för hållande av fåglar i hägn
Det finns inte föreskrifter som närmare reglerar djurskyddet för fåglar som hålls i hägn.
Fåglarna ska hållas och skötas enligt de mer övergripande kraven i djurskyddslagen och
djurskyddsförordningen men det finns inte föreskrifter som närmare reglerar
djurhållningen. Flera samrådsinstanser – både myndigheter och intresseorganisationer –
menar att det därför blir otydligt både för djurhållare och kontrollmyndigheter vilka
krav som egentligen kan ställas på den här typen av djurhållning.
Vissa samrådsinstanser anser att avsaknad av de aktuella föreskrifterna blir extra
problematiskt eftersom det dessutom saknas specifika regler om utformning av vilthägn
för fåglar i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:20) om vilthägn
och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare.
Naturvårdsverkets regler om utformning av hägn innehåller enbart specifika regler för
djur av arterna hjortdjur, mufflonfår, vildsvin, korsningar mellan tam- och vildsvin och
hare. Naturvårdsverket anser istället att Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter om
minimimått för burar m.m. kan tjäna som vägledning. Dessa föreskrifter är dock inte
anpassade för fåglar i hägn eller de aktuella fågelarterna, och det blir därför otydligt vad
som krävs för att uppfylla kraven i föreskriften om vilthägn.
Exempel på områden som olika samrådsinstanser anser behöver regleras i föreskrifter är
utrymmeskrav, inredning, miljöberikning, gruppsammansättning, utfodring och träning
av individer för anpassning till ett liv i det vilda.
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:6) om odling av fisk är inte
artspecifik eller anpassad för fisk som föds upp för att sättas ut i naturen
Flera samrådsinstanser har framfört att de anser att Jordbruksverket bör se över
föreskrifterna som reglerar djurskyddet vid odling av fisk så att den omfattar fler regler
som är specifikt anpassade för fiskar som föds upp för utsättning. Sveriges
Veterinärförbund har exempelvis framfört att det finns ett behov av att kartlägga
djurvälfärdsrisker för fiskar som föds upp för utsättning samt bedöma om, och på vilket
sätt, riskerna skiljer sig från djurvälfärdsrisker för annan odlad fisk.
37

Djurskyddsorganisationerna har framfört att faktorer som besättningstäthet,
utfodringsmetod och tillgång till miljöberikning bör anpassas för fiskar som senare ska
sättas ut i naturen.
Länsstyrelsens fiskeutredningsgrupp har också konstaterat att Jordbruksverkets
nuvarande föreskrifter är alltför övergripande och otydliga. Flera andra
samrådsinstanser har lyft fram att det är ett problem att föreskrifterna inte innehåller
regler som är artspecifika.
Matfiskodlarna och Kompensationsodlarna har framfört att det i föreskrifterna bör
tillåtas att sjuk fisk får transporteras inom odlingen även om det inte är för
medicinering, exempelvis för att minska antalet individer i ett tråg då det kan inverka
positivt för fiskhälsan och därmed i förlängningen även djurskyddet.
Kravet på förprövning gäller inte hägn respektive odlingar för djur som föds upp i
syfte att sättas ut för jakt- och fiskeändamål
Hägn för fåglar eller fiskodlingar för vattenlevande djur som hålls för senare utsättning
för jakt- och fiskeändamål omfattas inte av kravet på förprövning av djurstallar enligt 6
kap. § 1 djurskyddsförordningen (2019:66). Detta eftersom djuren inte primärt anses
födas upp eller hållas för produktion av livsmedel, ull, skinn eller päls. Vissa
samrådsinstaser anser att det är problematiskt att dessa hägn och odlingar inte omfattas
av förprövningskravet vilket innebär att det inte görs någon prövning som godkänner
fiskodlingen eller fågelhägnet ur djurskyddssynpunkt innan anläggningen byggs.
Det saknas detaljerade krav på utbildning och kompetens för hållande av fågel i
vilthägn och utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål
I samrådet framfördes även att utbildning och kompetens hos personer och yrkesgrupper
som arbetar med uppfödning och utsättning av fågel och fisk behöver kartläggas. Vissa
lyfter även fram att det finns behov av detaljerad lagstiftning om kompetenskrav.

Vid utsättningsmomentet
Det saknas detaljerad lagstiftning om djurskydd vid utsättningsmomentet
Några samrådsinstanser har framfört att avsaknaden av tydliga regler för djurskyddet
vid utsättning är en brist, men det är ibland otydligt om de anser att sådana regler bör
införas på lag-, förordnings- eller föreskriftsnivå, eller genom en kombination av
lagstiftning på flera olika nivåer. Till exempel efterfrågas tydligare regler avseende
närmiljön för de djur som sätts ut (exempelvis tillgång på skydd mot väder och vind,
förekomst av predatorer samt tillgång på föda), tidpunkten för utsättningen samt
förutsättningarna hos de djur som sätts ut (exempelvis hälsostatus och att de är
tillräckligt väl förberedda). Länsstyrelserna har också framfört att avsaknaden av tydliga
regler för djurskyddet vid utsättning gör att det upplevs som otydligt vad som gäller –
både för djurhållare och kontrollmyndigheterna.
Djurskyddet Sverige och Djurens Rätt har framfört att Jordbruksverket fortsatt bör ha
ansvar för att ta fram djurskyddsföreskrifter om hur djuren ska hållas under tiden de
hålls för uppfödning (under tiden som djuren hålls av människan), men att
Naturvårdsverket bör ges ansvar för att ta fram föreskrifter vid tidpunkten före och efter
utsättningen. Svenska Djurskyddsföreningen har framfört att de hellre ser att
Naturvårdsverket är ansvarigt för en sammanhållen lagtext eftersom djurskyddslagen

inte gäller för djuren när de är utsläppta och eftersom det är viktigt att en och samma
myndighet har ett helhetsansvar.
Länsstyrelsen saknar kännedom om utsättningar av fågel eftersom det saknas krav på
föranmälan/rapportering av utsättningar
Flera samrådsinstanser har lyft att de anser att det är problematiskt att det saknas krav
på att rapportera utsättningar av fågel. Sveriges Veterinärförbund har exempelvis
framfört att det är viktigt att ansvariga myndigheter kan genomföra kontroll av att
lagstiftningen uppfylls på ett tillfredsställande sätt. För fisk finns inte denna problematik
eftersom det finns krav på tillståndsprövning av alla utsättningar och flyttningar.

4.5.2 Otydligheter i nuvarande lagstiftning
Vid utsättningsmomentet
Det är otydligt när ett djur som sätts ut i naturen inte längre omfattas av
djurskyddslagstiftningen
Flera samrådsinstanser har uttryckt att det är ett problem att det inte är helt tydligt när
djur som har satts ut för jakt- och fiskeändamål inte längre omfattas av
djurskyddslagstiftningen. Inte minst blir det problematiskt när olika myndigheter,
kontrollpersonal och djurhållare gör olika tolkning.
I djurskyddslagen anges att djur omfattas av lagstiftningen så länge de hålls av
människan och alla samrådsinstanser verkar vara överens om att all hållning och skötsel
fram till tidpunkten när djuren släpps fria omfattas av lagstiftningen. Däremot går
åsikterna till viss del isär angående om exempelvis miljön som djuren släpps ut i
omfattas, samt kring hur samrådsinstanserna ser på djur som har släppts ut men hålls i
utsättningshägn, stödfodras eller är beroende av konstruerade skydd för att överleva.
I propositionen till den nya djurskyddslagen (prop. 2017/18:147) skriver regeringen att
vissa former av djurhållning bedrivs på ett sätt som innebär att djuren ibland eller alltid
går lösa utomhus men regelbundet får viss tillsyn och omsorg av människor och att
sådana djur ändå bör anses hållna av människan. Samtidigt skriver man att utfodring av
viltlevande djur inte i sig medför att djuren anses hållna av den som lägger ut foder eller
att djuren därigenom skulle omfattas av djurskyddslagens tillämpningsområde. Mot
bakgrund av vad som framkommit i samrådet upplevs det dock inte som helt tydligt var
gränsen går för när djur som sätts ut i naturen inte längre anses hållna.

Efter utsättning i naturen
Det finns inte domstolspraxis kring om det kan utgöra djurplågeri att sätta ut djur i
en olämplig miljö
En samrådsinstans har framfört att man anser att det är otydligt om det kan utgöra
djurplågeri att sätta ut djur i en olämplig miljö. Om ett vilt djur utsätts för lidande
genom aktiva handlingar kan det vara frågan om djurplågeri enligt 16 kap. 13 §
brottsbalken. Vi har varit i kontakt med Åklagarmyndigheten som meddelat att de inte
har kännedom om några domar där domstol har tagit ställning till om utsättning av djur i
en olämplig miljö kan anses vara djurplågeri.
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4.5.3 Konflikter i lagstiftningen som påverkar djurskyddet
Vid utsättningsmomentet
Villkor i vattendomar33 i konflikt med djurskyddet vid utsättning
Kraftbolagen är enligt vattendomar som meddelas av Mark- och miljödomstolen
skyldiga att sätta ut fisk i kompensationssyfte. Fisken är oftast mellan ett och två år
gammal när den släpps ut i naturen. Syftet med domarna är att kompensera fisket för
förluster i naturliga bestånd som följd av utbyggd vattenkraft. Detta bakomliggande
syfte innebär att kompensationsutsättningarna kan ses som utsättningar för fiskeändamål
och att de därmed kan anses omfattas av detta uppdrag.
Flera länsstyrelser har i sina samrådssvar framfört att det förekommer villkor i vissa
vattendomar som står i konflikt med ett gott djurskydd för den fisk som sätts ut.
Exempel på detta kan vara att det finns krav på infångning, transport och utsättning av
fisk vid tidpunkter när vattentemperaturen kan vara olämplig ur djurskyddssynpunkt.
Länsstyrelser anser att om djurskyddslagstiftningen kring utsättning hade varit tydligare
så skulle det finnas bättre möjligheter att ta hänsyn till viktiga parametrar för fiskarnas
välfärd i de vattendomar som innehåller villkor för utsättning. Mark- och
miljödomstolen i Vänersborg menar att det i första hand är länsstyrelsen och eventuellt
Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för att bevaka och föra in
djurskyddsaspekter i vattendomarna. Om det finns olämpliga villkor har myndigheterna
också möjlighet att ansöka om villkorsändring. Domstolen anser dock att det inte hade
varit fel om lagstiftningen och de allmänna råden på området var tydligare.
Kravet på fettfeneklippning orsakar viss akut stress och lidande hos fiskar
Enligt beskrivning ovan är fettfeneklippning ett krav för vissa utsättningar enligt
förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Samtidigt är
fettfeneklippning ett operativt ingrepp där stress under hanteringen och själva ingreppet
kan orsaka visst lidande hos fisken. Kravet på att märka fisken syftar bland annat till att
kunna följa populationsutvecklingen, följa upp vattendomarna och särskilja mängden
odlad och vild fisk i fiskekvoter. För att minska risken för lidande hos fisken ställs det
upp villkor i djurskyddslagstiftningen om bland annat bedövning vid fettfeneklippning,
se avsnitt 4.2.3. Vissa samrådsinstanser anser dock att det finns konflikter mellan
fiskelagstiftningen och djurskyddslagstiftningen kring fettfeneklippning av fisk som
sätts ut i naturen.

Efter utsättning i naturen
Kraven för att få jordbrukarstöd är inte alltid förenliga med åtgärder som skapar en
god miljö för fåglar som sätts ut i naturen
Länsstyrelsen i Värmland har framfört att de krav som ställs på marker för att kunna få
olika typer av jordbrukarstöd (till exempel gårdsstöd och miljöersättningar) inte alltid är
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En vattendom fastställer hur vatten ska tappas ur en sjö, genom en damm eller vattenkraftverk och inom
vilka gränser dessa vattenstånd måste ligga och under vilken tid dessa värden gäller. En vattendom kan
också fastställa det maximala djupet på diken och kanaler eller ange att fisken ska vara märkt med
personliga identitetsmärken som möjliggör spårning. Fram till den 1 januari 1999 var det vattendomstolarna
som beslutade i vattendomsfrågor och efter detta datum har detta område överförts till mark- och
miljödomstolarna.

förenliga med de åtgärder som skulle skapa en god miljö för fåglar som sätts ut i
naturen för jaktändamål. Ersättningsnivån kan sjunka om man genomför den typen av
åtgärder eftersom områden med för lågt fodervärde räknas bort från den stödgrundande
arealen. Denna typ av områden kan till exempel handla om träd- och buskrika marker
som skulle kunna utgöra möjlighet till skydd för bland annat de djur som har satts ut.
Det kan alltså finnas en konflikt mellan möjligheterna att få ekonomisk ersättning via
jordbrukarstöden och att skapa en optimal miljö för de djur som sätts ut.
Villkor från länsstyrelsen för vattenverksamhet kan stå i konflikt med djurskyddet
Den som har för avsikt att bedriva vattenverksamhet behöver oftast göra en anmälan till
länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. För mindre
omfattande vattenverksamheter räcker det med en anmälan.
Karsholms Gods har i sitt samrådssvar framfört att flera länsstyrelser anser att
våtmarker inte ska innehålla öar eller ”armar/pirar” av fast mark ut i våtmarken och
begränsar därför förekomsten av sådana genom att villkora tillstånden. Karsholms Gods
menar dock att dessa inslag i en våtmark både fördröjer vattnets genomströmning i
våtmarken och därmed ökar våtmarkens näringsretentionsförmåga samt skapar
förbättrade förutsättningar för ökad biologisk mångfald. Detta innebär exempelvis att
möjligheter att skapa skydd för de utsatta fåglarna hamnar i konflikt med kraven på hur
en våtmark ska skötas som finns kopplat till jordbrukarstöden.

4.6 Djurskyddslagstiftning i andra nordiska länder
Avslutningsvis ger vi i detta avsnitt även en kort sammanfattning av Norges och
Danmarks lagstiftning rörande utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål.

4.6.1 Norge
I Norge är det vanligt att fisk föds upp och sätts ut för fiskeändamål, och att fasaner och
rapphöns sätts ut i syfte att jaktträna fågelhundar. Tidigare var det också vanligt att
gräsänder sattes ut för jaktändamål, men detta är inte längre tillåtet av djurskyddsskäl.
Den norska djurvälfärdslagen (Dyrevelferdsloven - dvl) omfattar till skillnad från den
svenska djurskyddslagstiftningen även vilda djur som inte hålls av människan. Lagen
innehåller flera paragrafer som är relevanta för välfärden hos viltlevande djur och
innehåller bemyndigande för ytterligare föreskrifter om hur vilt ska behandlas.
Av 3 § djurvälfärdslagen framgår blanda annat att djur ska skyddas mot onödiga
påfrestningar och belastningar. Detta gäller även djur som satts ut för jakt- och
fiskeändamål efter att de släppts fria i naturen. I 14 b § samma författning anges även att
det är förbjudet att överge djur i ett hjälplöst tillstånd och i 28 § anges att djur bara får
sättas ut om de har goda möjligheter att anpassa sig och överleva i den nya miljön.

Utsättning av fågel för jaktändamål
Trots att det finns bemyndigande för förekrifter om djurvälfärd för alla djur som sätts ut
för jakt- och fiskeändamål i djurvälfärdslagen finns det få föreskrifter på området i
Norge. Det finns dock en tillfällig föreskrift som reglerar utsättning av fågel för
jaktändamål (Midlertidig forskrift om forbud mot jakt på utsatt fugl).
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Av denna föreskrift framgår att fåglarna inte får jagas innan de anpassat sig till livet i
det vilda genom att de ska ha ett naturligt födosöksbeteende, samma kondition och
flygegenskaper som vilda fåglar och en naturlig skygghet för människor. De ska även
ha satts ut senast 20 juli och eventuell utfodring ska ska anpassas så att fåglarna
utvecklar ett naturligt födosöksbeteende (utfodringsautomat är inte tillåten).
2017 gjorde den norska Vetenskapskommittén för mat och miljö (Vitenskapskomiteen
for mat og miljø (VKM)) på uppdrag från Miljödirektoratet och Mattilsynet en
utvärdering av bland annat djurvälfärden för gräsänder som sätts ut i jaktsyfte.
Samtidigt gjorde det djuretiska rådet (Rådet for dyreetikk) ett uttalande i frågan. Med
detta som grund gjorde Mattilsynet bedömningen att utsättning av gräsänder för
jaktändamål inte är förenligt med 28 § i norska djurvälfärdslagens bestämmelser om
utsättning av djur i naturen. Beslutet motiverades med att den höga dödligheten hos
gräsandsungar som sätts ut visar att djuren inte har möjlighet att anpassa sig till miljön i
den utsträckning som lagen kräver. Vetenskapskommitténs utvärdering visade att
utsättningen utsätter ett stort antal djur för stora påfrestningar eller risk för stora
påfrestningar. Vidare bedömde Mattilsynet att syftet med utsättningen av gräsänder för
jaktändamål inte kan anses väga upp den belastning som djuren utsätts för och att de
därför utsätts för onödiga påfrestningar och belastningar vilket är i strid med 3 §
djurvälfärdslagen. Sedan bedömningen gjordes avslår Miljödirektoratet alla ansökningar
om att sätta ut gräsänder för jaktändamål i Norge, det är alltså i praktiken förbjudet.

Utsättning av fasan och rapphöns för jaktträning av hundar
Jakt med fågelhund är utbrett i Norge och man har en lång tradition av att sätta ut fasan
och rapphöns för att träna hundarna inför jakt. Djurvälfärden för dessa djur har blivit
starkt ifrågasatt de senaste åren men myndigheterna har bedömt att det är tillåtet inom
nuvarande regelverk. Föreskriften som reglerar utsättning av fågel för jaktändamål
gäller inte utsättning av fåglar i syfte att användas för träning av hundar, men 28 §
djurvälfärdslagen är tillämpbar.
Mattilsynet har gjort tolkningen att för att uppfylla kravet i 28 § ska fåglarna vara av en
art som kan anpassa sig till ett vilt liv efter att de släppts ut. De som sätter ut fåglarna
ska också se till att fåglarna har tillgång till naturligt skydd, mat och vatten på platsen
där de sätts ut samt att fåglarna är i god kondition och har kommit så långt i sin
utveckling att de har goda möjligheter att överleva i den miljön där de släpps ut. Det ska
också tas höjd för att fåglarna ska ha en acceptabel levnadsmiljö under alla årstider efter
att de släppts ut, inte bara den första perioden.
Föreningen Fuglehundklubbenes forbund som arrangerar jaktprov för fågelhundar har
gjort en instruktion för hur dessa arangemang ska genomföras som ska garantera
djurvälfärden för fåglarna.

4.6.2 Danmark
Den danska djurvälfärdslagen (Dyrevelfaerdsloven (LOV nr 133 af 25/2/2020))
omfattar till skillnad från den svenska djurskyddslagstiftningen även vilda djur. I andra
paragrafen anges att djur ska behandlas ansvarsfullt och så långt som möjligt skyddas
mot smärta, lidande, ångest, bestående skador och betydande obehag.

Av 16 § Dyreværnsloven framgår att vilt som fötts upp i fångenskap enbart får sättas ut
i naturen om det kan förväntas att de klarar att överleva där. Denna bestämmelse syftar
till att garantera välfärden för de utsatta djuren. Vilda djur som föds upp i fångenskap
räknas som husdjur så länge de hålls av människor vilket innebär att de omfattas av
husdjurslagstiftningen istället för jaktlagstiftningen.
Det danska Dyreetiske Råd (som enligt Dyrevaernsloven ska bistå Miljø- och
fødevareministeren med etiska ställningstaganden i djurskyddsfrågor) anser att i det fall
man sätter ut djur i ett område, följer också ett ansvar att övervaka och ingripa (till
exempel genom utfodring eller avlivning) om djuren har svårt att klara sig.
Danmark har föreskrifter som gäller förhållanden under uppfödning och vid utsättning
av bland annat fasan, rapphöns och gräsand (BEK nr 1496 af 10/12/2015).
Föreskrifterna gäller då fler än 100 fåglar eller 200 ägg årligen produceras på
anläggningen. Förutom måttangivelser och krav på fåglarnas miljö ställs exempelvis
även krav på att de som sätter ut fåglarna i naturen ska ha genomgått en godkänd
utbildning inom ett år efter att de fått ansvar för uppfödningen. De ska också föra
journal över utsättningarna, vilken ska sparas under minst 2 år och kunna visas upp för
myndigheten på begäran.

4.7 Analys och slutsatser gällande nuvarande
lagstiftning
Djurskyddslagstiftningens övergripande bestämmelser avseende hållning och transport
av djur som hålls av människan omfattar även fågel och fisk som hålls och transporteras
inför utsättning för jakt- och fiskeändamål. I stegen fram till utsättning omfattas därmed
de berörda djuren av djurskyddslagen. Det finns emellertid inte bestämmelser i
djurskyddslagstiftningen som reglerar själva utsättningsmomentet och vid utsättning
skyddas de aktuella djuren därmed inte av djurskyddslagen.
Olika aspekter av utsättning av fågel och fisk för jakt- och fiskeändamål regleras i jaktrespektive fiskelagstiftningen. Bestämmelserna i dessa regelverk kan i viss utsträckning
anses reglera djurskyddsaspekter vid utsättningar. Exempelvis kan bestämmelser om att
viltarter inte får sättas ut i områden där arten inte förekommer eller tidigare ha
förekommit bidra till att djur inte sätts i ut i olämpliga miljöer.
Det är emellertid endast djurskyddslagstiftningen som har som huvudsakligt syfte att på
individnivå förebygga djurskyddsproblem för de aktuella djuren. Övrig lagstiftning på
området syftar istället främst till att reglera andra aspekter av utsättningen såsom att
exempelvis skydda miljön eller bevara de vilda populationerna.
Enligt vår beskrivning ovan har det framkommit i våra samråd att aktörer har flera
synpunkter på nuvarande lagstiftning på området. På ett mer övergripande plan kan vi
utifrån samrådsinstansernas synpunkter konstatera att det finns en otydlighet i
nuvarande djurskyddslagstiftning kring hur långt djurhållarens ansvar för de berörda
djuren sträcker sig vid utsättningar av fågel och fisk för jakt- och fiskeändamål. Enligt
vår bedömning finns det en brist i nuvarande djurskyddslagstiftning i att det saknas
bestämmelser som reglerar djurskyddet för djuren som sätts ut och som därmed
tydliggör djurhållares ansvar vid utsättningar.
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5 Finns det behov av att ytterligare
reglera djurskyddet vid utsättning?
Under arbetet med uppdraget har vi hämtat in information från flera olika källor som
kan visa på eventuella behov av ytterligare djurskyddsbestämmelser avseende utsättning
av fågel och fisk för jakt- och fiskeändamål. Vi har gett i uppdrag åt vetenskapliga rådet
för djurskydd vid SLU att lämna ett yttrande avseende det vetenskapliga läget kring
utsättning av fågel och fisk. Vi har även hämtat information från länsstyrelsernas
djurskyddskontroller samt från deras tillståndsgivning för fågel i hägn. Avslutningsvis
ställde vi i vårt första samråd även frågor till samrådsinstanserna avseende vilka behov
de såg av ytterligare reglering på området. Därefter följer vår analys och våra slutsatser
gällande behov av att ytterligare reglera djurskyddet vid utsättning av djur för jakt- och
fiskeändamål.
Sammanfattning
Vår utredning har visat att det finns potentiella djurskyddsproblem som kan uppstå
vid uppfödning och utsättning av djur av viltarter. Flertalet samrådsinstanser bedömer
att det finns risker kopplade till utsättning av djur samt att hur utsättningen görs är
avgörande för djurens välfärd. Både vetenskapliga rådet och samrådsinstanser har
hänvisat till flera olika studier som visar att djurskyddsproblem kan uppstå som följd
av främst hög djurtäthet, avsaknad av miljöberikning, samt som följd av att djur sätts
ut i undermåliga biotoper eller inte skyddas tillfredsställande från predatorer och svält
den närmaste tiden efter utsättning.
Samtidigt kan vi konstatera att det saknas information om själva utsättningen samt om
utsättningen innebär att djur far illa idag. Såväl vetenskapliga rådet som flera
samrådsinstanser har vid flera tillfällen påpekat att det råder brist på kunskap och
forskning om förhållanden i svenska djurhållningar och utsättningar av de aktuella
djurarterna. Länsstyrelsernas djurskyddskontroller och tillståndsgivning för vilthägn
tyder på att det inte finns betydande djurskyddsproblem i de aktuella djurhållningarna,
men det finns ingen information om själva utsättningen. Idag kontrolleras inte själva
utsättningen som följd av att den inte omfattas av djurskyddslagstiftningen och det
finns därför en risk att det förekommer djurskyddsproblem som inte upptäcks.

5.1 Aktuellt vetenskapligt kunskapsläge
Inom ramen för vårt uppdrag gav vi ett uppdrag till vetenskapliga rådet för djurskydd
vid SLU att sammanställa aktuell forskning och ge en tydlig bild av det vetenskapliga
läget kring djurvälfärden vid utsättning av djur för jakt och fiske. Uppdraget omfattade
gräsand, rapphöna, fasan och laxfiskar. I uppdraget ingick att belysa om det finns
kunskapsluckor på området. Vi önskade även att rådet utifrån aktuellt vetenskapligt läge
skulle göra bedömningar kring följande frågor:


Fråga 1: Vad finns det för djurvälfärdsrisker för djur enligt ovan nämnda arter
som sätts ut för jakt och fiske jämfört med viltfödda individer?



Fråga 2: Finns det insatser före, under och efter utsättning som kan förbättra
djurvälfärden för de individer som sätts ut och om så, vilka är detta?

Vetenskapliga rådet gav en detaljerad beskrivning av relevant forskning som har
redogjort för möjliga djurskyddsproblem relaterade till utsättning av fågel och fisk för
jakt- och fiskeändamål. I yttrandet ger rådet bland annat även en artbeskrivning med
information om de aktuella djurarters biologi, ekologi, och utbredning. I detta avsnitt
väljer vi att endast kort redogöra för de huvudsakliga slutsatserna som rådet kommer
fram till i sitt yttrande. Rådets sammanfattning i yttrandet finns i bilaga 4. För hela
yttrandet hänvisar vi till det vetenskapliga rådets hemsida34. Yttrandet finns även
tillgänglig i Jordbruksverkets diarium (dnr. 5.2.17-10963/2019). I det följande kommer
vi redogöra för vetenskapliga rådets huvudsakliga slutsatser.

5.1.1 Fågel
Rådet konstaterar att det på det vetenskapliga området finns kunskapsbrister gällande
förhållanden inom utsättning av fågel i Sverige. Som underlag för sitt yttrande har rådet
huvudsakligen använt sig av utländska studier av utsättningar av fågel och rådet
konstaterar att omfattningen av svensk uppfödning, samt förhållandena i denna, till stor
del inte är känd. Rådet föreslår därför att det avsätts medel för kunskapsinhämtning och
forskning om förhållanden inom svensk utsättning av fågel.
Baserat på de, huvudsakligen utländska, forskningsstudier som vetenskapliga rådet har
identifierat på området lyfter man fram ett antal möjliga djurskyddsproblem som kan
uppstå i uppfödningar av fågel för utsättning. Det bör dock återigen noteras att rådet inte
har funnit studier som visar om, och i så fall i vilken utsträckning, dessa problem
förekommer i svenska uppfödningar. Bland sådana potentiella problem nämns
exempelvis fjäderplockning, risk för stress och traumatiska skador samt spridning av
smittsamma djursjukdomar som följd av att fåglarna hålls i hägn med högre djurtäthet
jämfört med hur deras artfränder lever i det fria. Rådet hänvisar även till utländska
studier som visar att dödligheten generellt är högre hos fåglar som sätts ut i naturen
jämfört med hos djur av samma art som föds och växer upp frilevande i naturen.
Utöver att lämna förslag på flera olika områden där det finns behov av inventering och
kunskapsinhämtning på fågelområdet föreslår rådet också ökad reglering på området:
1. Djurskyddskrav vid avel och uppfödning, transport och utsättning av gräsand,
fasan och rapphöna i vilthägn.
2. Ett centralt register över kommersiella anläggningar med kläckeriverksamhet
och viltuppfödning.
3. Obligatorisk journalföring av kläckeriverksamhet, inköp, försäljning och
utsättning på stora anläggningar för att underlätta smittspårning. Veterinär med
fågelkompetens bör knytas till alla större anläggningar.
4. Eventuellt krav på provtagning för patogener på stora anläggningar.

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellt-centrum-for-djurvalfard/slusvetenskapliga-rad-for-djurskydd/yttranden/
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5.1.2 Fisk
Baserat på tillgängliga forskningsstudier (även här huvudsakligen utländska studier)
konstaterar rådet att det kan uppstå djurskyddsproblem för fiskar i form av stress i
samband med infångande, transport och utsättning. Rådet konstaterar att transportstress
ökar dödligheten efter utsättning och man lyfter fram att syresättning, vattentemperatur
och vattenkemi har stor betydelse för fiskars välfärd, exempelvis vid transport. Rådet
konstaterar även att en period av svält före transport kan förbättra förhållandena för
fiskarna under transport, samt att infångning genom håvning bör undvikas. Rådet lyfter
även fram att så kallad ”soft release” där fisken får möjlighet att gradvis anpassa sig till
den nya miljön exempelvis i ett inhägnat område i utsättningsvattnet under några dagar
ger en högre överlevnad genom att det minskar stressen för fisken, skyddar från
predation samt säkrar en tillgång till föda för fisken.
Till skillnad från utsättning av fågel bedömer rådet emellertid att utsättning av fisk är
väl reglerad i den svenska lagstiftningen, även med avseende på fiskens välfärd under
uppfödning och transport. Rådet konstaterar att kompensationsutsättningar av fisk är
tämligen väl kontrollerad och regleras genom ett antal vattendomar. Utsättning av fisk
som restaureringsåtgärd och för sportfiske kräver tillstånd från aktuell länsstyrelse.
De kunskapsluckor som rådet ser på fiskområdet handlar främst om vad som händer
efter utsättning och om fisk som satts ut av människan är mer utsatt för predation och
sjukdomar än viltfödd fisk. Rådet anser därför att det finns behov av storskaliga studier
av vilka konsekvenser utsättning av fisk får avseende predation och sjukdomar.

5.1.3 Mer övergripande slutsatser
På ett övergripande plan anser rådet att det finns behov av att utreda den juridiska
frågan hur långt människans ansvar för djuren sträcker sig efter utsättning. Rådet anser
att det är myndigheternas ansvar att tydliggöra detta i lagstiftningen.
Rådet konstaterar även att utsättning av fågel och fisk är en mänsklig påverkan i naturen
som, till skillnad från flera andra typer av mänsklig påverkan i naturen, syftar till att
gynna de aktuella arterna. Rådet framhåller att utsättningarna kan medföra
naturvårdsinsatser som ofta kan ha positiva konsekvenser för aspekter som biologisk
mångfald och ekosystemet i stort. Rådet anser därför att ytterligare regelverk på
området måste beakta dessa positiva föresatser och konsekvenser som generellt finns
förknippat med verksamheterna, så att engagemang och incitament till
naturvårdsinsatser inte går förlorade vid eventuell ytterligare reglering på området.

5.2 Resultat länsstyrelsens djurskyddskontroller
I detta avsnitt följer en kort beskrivning av kontrollrapporter som vi har fått från
djurskyddskontroller som länsstyrelser har genomfört i vilthägn och fiskodlingar.

5.2.1 Fåglar i vilthägn
För att fåglar som sätts ut i naturen ska ha en god chans att överleva och anpassa sig till
ett vilt liv krävs att de är friska och normalt utvecklade vid utsättning. För att undersöka

djurskyddet för fåglar innan utsättning har vi inom ramen för denna utredning
efterfrågat en kopia av länsstyrelsens kontrollrapporter från djurskyddskontroll av hägn
för gräsand, fasan eller rapphöna samt transporter av dessa djur. 20 av 21 länsstyrelser
besvarade vår förfrågan, och sammanställningen visar att sedan djurskyddskontrollen
övergick till länsstyrelsen från kommunen, vid årsskiftet 2008/2009, har mycket få
kontroller gjorts på dessa djurslag både vad gäller djurhållning och transport.
Av de elva kontrollrapporter från kontroll av djurskyddslagstiftning som
Jordbruksverket har fått in visade tre på brister och åtta var helt utan anmärkningar. Av
dessa kontroller var tio normalkontroller och en gjordes efter en anmälan.

5.2.2 Fiskodlingar
För fisk kan man inte skilja ut de kontroller som görs på matfiskodling respektive
odling för enbart utsättning ur statistiken. Generellt för alla fiskodlare noterade
länsstyrelserna minst en brist vid åtta procent av djurskyddskontrollerna som
genomfördes på fiskodlingar under 2019. 2018 var motsvarande siffra nio procent och
2017 var den tre procent. Det totala antalet djurskyddskontroller som genomfördes på
fiskodlingsverksamhet var 21 (2019), 14 (2018) och 14 (2017). De klart vanligaste
bristerna är att kraven för journalföring och förvaring av journalerna på fiskodlingen
inte följs. Vid kontroller med brister noterades dessa två brister vid 40 procent av
kontrollerna 2019, 40 procent 2018 och 17 procent 2017.
Kontrollpunkten ”Kraven på att produktionen är anpassad vid uppfödning för
utplantering av havsvandrande lax och öring följs” är enbart aktuell för
kompensationsodlare som föder upp fisk för utsättning. 2019 gjordes fyra
djurskyddskontroller där denna punkt var aktuell och ingen brist noterades. 2018 och
2017 gjordes två kontroller per år och inte heller vid dessa kontroller noterades någon
brist.

5.3 Villkor i hägntillstånd
Vi har inom ramen för arbetet med detta uppdrag även efterfrågat en kopia av alla
tillstånd som lämnats för att hålla gräsänder, fasaner eller rapphöns i hägn35 från
länsstyrelsen. Alla länsstyrelser besvarade vår förfrågan, och en genomgång av lämnade
tillstånd visar att beslutens utformning och omfattning varierar stort mellan länen. Vissa
län har i sina beslut konsekvent valt att villkora tillstånden i syfte att höja djurskyddet
för djuren efter att de satts ut i det vilda medan andra län inte ställer samma typ av
villkor. Villkor i syfte att säkerställa djurskyddet under tiden djuren befinner sig i
hägnen är betydligt vanligare.
Exempel på villkor i syfte att höja djurskyddet efter utsättning är:


Fåglarna ska hållas och födas upp på sådant sätt att deras utveckling vad gäller
fysiologi, beteende och härdighet ej avviker från vilda artfränders, utan ger dem
goda förutsättningar för att klara ett liv i frihet.

Enligt 41 a § jaktförordningen (1987:905) och 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om
vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. (NFS 2002:20).
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Endast starka och friska fåglar får sättas ut i naturen och de får inte släppas ut
förrän de är väl befjädrade och så självständiga att de klarar ett liv i frihet och
kan träa och söka skydd, föda och grus själva.



Före leverans eller utsättning ska alla näbbringar avlägsnas.



Endast friska och normalt utvecklade fåglar får sättas ut eller levereras.



Fåglar ska efter utsättning stödutfodras tills de säkert hittar föda själv.

5.4 Samrådsinstansernas synpunkter kring djurskydd
i utsättningsverksamheter
I vårt första samråd i utredningen efterfrågade vi även samrådsinstanserna synpunkter
angående eventuella djurskyddsproblem kopplade till utsättning av fågel och fisk, och
därtill vilka eventuella behov samrådsinstanserna såg av ökat djurskydd på området. I
detta avsnitt återger vi mycket översiktligt vilka synpunkter och förslag till regleringar
som framkom i samrådet. Samtliga svar som kommit in i våra samråd finns tillgängliga
i Jordbruksverkets diarium (dnr. 5.2.17-10963/2019).

5.4.1 Utsättning av fågel
Djurskyddsproblem vid hållande i hägn inför utsättning
Flera aktörer lyfter fram att fjäderplockning/hackning förekommer bland fasaner och
rapphöns som hålls i vilthägn. Vid hållning av gräsand förekommer inte dessa problem
på samma sätt. Om det sker fjäderplockning/hackning i svensk djurhållning och hur
vanligt det i så fall är, är okänt för de flesta samrådsinstanser. Exempelvis lyfter SVA
fram att man inte vet hur mycket detta beteende förekommer i svenska hägn för fåglar.
Flera aktörer hänvisar dock till en tidigare studie (Gunnarsson och Wiberg, 2007) som
har visat på att det finns problem med fjäderplockning och hackning även i svensk
djurhållning. Näbbring förekommer i svenska vilthägn för att begränsa problem med
fjäderplockning men flera aktörer lyfter fram att miljöberikning, genom exempelvis sly,
granruskor eller annan vegetation, är en viktig åtgärd för att minska problem med
fjäderplockning. Viltmästareförbundet har beskrivit att näbbtrimning ibland
förekommer i Sverige, men då under överinseende av veterinär. Förbundet beskriver
också att näbbkorg ibland används på avelsfasaner för att förhindra äggätning.
SVA anser att ett gott hälsotillstånd är mycket viktigt för god djurvälfärd, men att det
finns betydande kunskapsbrister avseende hälsoläget hos fåglar som föds upp för
utsättning. Bristen på kunskap beror på att det utförs få diagnostiska undersökningar och
ingen inventering/provtagning sker systematiskt. Många unga individer på liten yta där
djuren kan ha olika ursprung och okänd mikrobiologisk och immunologisk status kan
dock leda till att smittämnen snabbt förökas. Stress och olämplig djurmiljö kan också
bidra till sjukdom. Vissa infektioner är förknippade med miljösmitta i hägn som
används permanent och är svåra att desinficera eller hålla parasitfria. Förebyggande
åtgärder och ibland behandling med läkemedel kan vara nödvändigt.
Djurskyddsorganisationer som deltagit i samrådet menar att det är svårt att få ickedomesticerade djur att trivas i fångenskap och att beläggningsgraden i hägn är hög med

beteendemässiga negativa konsekvenser som följd. Fåglarna förbereds inte för ett liv i
det vilda, får inte lära sig söka föda, får inte chansen att bilda naturliga flockar i naturlig
gruppstorlek och får inte lära sig att undvika predatorer eller motorfordon.
Branschorganisationer som samlar berörda verksamhetsutövare menar att
djurskyddsproblem minimeras om uppfödning och utsättning sker i enlighet med de
jaktetiska rekommendationerna, se avsnitt 2.4.2. Svenska Jägareförbundet framhåller
exempelvis att fåglar som sätts ut ska vara väl befjädrade och understryker vikten av
god utbildning och att riktlinjer följs.
Länsstyrelsen i Södermanland svarar att de oftast bara har kännedom om anläggningar
som innehar tillstånd där verksamheten bedrivs i större skala. Där brukar den ansvariga
för djurhållningen oftast vara utbildad viltmästare eller är en person med liknande
kunskaper och man följer branschens riktlinjer och har kunskap och erfarenhet. Därför
har inga egentliga brister konstaterats vid djurskyddskontroller. Länsstyrelsen i
Värmland svarar att fåglarna kan uppvisa sämre överlevnad än vilda fåglar bland annat
på grund av begränsad levnadsyta. Länsstyrelsen i Västra Götaland påpekar att tillsynen
kan försvåras beroende på hägnets utformning och storlek samt att transport innebär
stress, då djuren inte är domesticerade på samma sätt som tamfåglar.
Förslag för att förbättra djurskyddet vid hållande i hägn inför utsättning
Vad gäller förslag för att förbättra djurskyddet i de aktuella hållningarna har
samrådsinstanserna lyft fram flera olika exempel på möjliga förbättringar. SVA anser
exempelvis att förekomsten av hälsoproblem och effekter på djurens välfärd behöver
kartläggas eftersom kunskapen idag är begränsad.
Flera samrådsinstanser lyfter fram att riktade utbildningar kan vara en effektiv
förbättringsåtgärd, men det varierar mellan olika samrådsinstanser om de anser att det
ska finnas obligatoriskt krav på utbildning eller om ökade utbildningsinstanser ska
erbjudas men med frivilligt deltagande. Några samrådsinstanser lyfter fram att stora
uppfödningsverksamheter redan har tillfredsställande kunskap/kompetens.
Djurskyddsorganisationerna efterfrågar ökad reglering av utsättningsverksamheter på
flera olika sätt. De efterfrågar förbud mot att ta in vilda fåglar för avelsarbete, tydligare
reglering av inhysning och medicinering (främst avseende beläggningsgrad och
miljöberikningsinsatser), krav på registrering för uppfödare och rapportering av
utsättningar, samt krav på utbildning för djurhållarna. I likhet med SVA efterfrågar
djurskyddsorganisationerna ökad forskning och kunskapsinhämtning om förhållandena i
svenska uppfödningar och utsättningar av fåglar.

Djurskyddsproblem vid utsättning
Flera aktörer lyfter fram att det finns potentiella risker för djurskyddsproblem vid
utsättning, men att det finns lite kunskap om i vilken utsträckning de aktuella problemen
förekommer vid utsättningar av fågel i Sverige. Vanliga problem som lyfts i samrådet är
problem i samband med transport (stress och liknande problem), svält eller brist på föda
vid utsättningsplatsen, samt risk för predatorer. Flera aktörer, både
branschorganisationer och länsstyrelser, har lyft fram att eventuella djurskyddsproblem
minimeras om branschens riktlinjer för utsättning följs.
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SLU menar att större aktörer är noga med sätta ut fågel i rätt miljö och ge dem tillgång
till skydd och föda i tillräcklig mängd, samtidigt som fåglarna övervakas för att minska
risken för exempelvis predation. Enligt SLU förefaller mindre aktörer på hobbynivå
emellertid inte ha samma kunskaper, och därför sker utsättningarna mer slumpartat och
utan den typ av kontroll som större aktörer har på sina utsättningar. Jägarnas
riksförbund menar dock att de jägare som ägnar sig åt uppfödning, vare sig små- eller
storskalig, har investerat tid och pengar i utsättningen vilket medför att de genomför
åtgärder för att säkra så stor överlevnad som möjligt hos de utplanterade fåglarna.
Förbundet menar att det finns incitament för god djurhållning inbyggt i systemet.
Organisationen BirdLife menar att det finns problem vid utsättningar, varav ett är att
man släpper ut fåglarna på fel plats (dåliga födosöksmöjligheter, dåligt skydd mot
predation, för mycket biltrafik). Utsättning vid fel årstid kan också vara ett problem,
men enligt organisationen är det oklart hur vanligt det är i praktiken.
Djurskyddsorganisationer som har deltagit i samrådet menar att det är svårt att svara på
frågan om det finns djurskyddsproblem vid utsättning eftersom det finns mycket
begränsad information om hur detta går till och vilket regelverk som faktiskt gäller.
Organisationerna framhåller dock att det oftast är förknippat med djurskyddsrisker att
transportera djur och flytta dem till en för dem ny miljö.

Djurskyddsproblem efter utsättning
Jämförelser mellan utsatta och vildfödda fåglar vad gäller djurvälfärd och dödlighet
I vårt samråd var det flera samrådsinstanser som menade att man inte kan diskutera eller
bedöma djurvälfärd för vilda djur då de inte omfattas av djurskyddslagstiftningen.
Djurskydd och djurvälfärd är dock inte synonyma begrepp och för att besvara det
aktuella uppdraget bör det beaktas om djur, efter det att de satts ut för jaktändamål,
påverkas positivt eller negativt av de förhållanden som rått under den tid de hållits i
fångenskap. Detta speciellt eftersom djurskyddslagstiftningen ska verka förebyggande.
Mot denna bakgrund ställde vi en fråga i samrådet kring huruvida samrådsinstanserna
anser att djurvälfärden (inte djurskyddet) i det vilda är sämre, likvärdig eller bättre för
de djur som sätts ut för jaktändamål än för viltfödda djur av motsvarande art. Frågan
delar samrådsinstanserna i två läger, där ungefär hälften anser att djurvälfärden i det
vilda är sämre för fåglar som sätts ut än för viltfödda. Den andra hälften anser att
djurvälfärden för dessa djur är bättre eller i alla fall likvärdig.
SLU skriver bland annat att änder som föds upp i fångenskap och sedan sätts ut i
naturen har lägre överlevnad jämfört med sina vildfödda artfränder och att detta kan
tyda på att de är sämre rustade för att klara livet i det vilda. De har också ett avvikande
beteendemönster och flyttar kortare och vid en senare tidpunkt. SLU är dock tydlig med
att påpeka att om djurvälfärden påverkas av detta beror på orsakerna bakom den sämre
överlevnaden och de ändrade beteendemönstren. Om dödligheten till exempel beror på
att djuret av olika anledningar har svårt att finna föda kan det leda till en längre period
av stress och även lidande innan djuret dör. Även andra samrådsinstanser är tydliga med
att de anser att fåglar födda i fångenskap kommer vara sämre anpassade för ett liv i
naturen än motsvarande viltfödda individer.
Djurskyddsorganisationerna menar även att dödligheten generellt sett är mycket högre
hos fåglar som satts ut jämfört med viltfödda fåglar. Organisationerna hänvisar till

studier i andra nordiska länder som visar på att dödligheten bland de fåglar som sätts ut
och överlever jakten är mycket högre jämfört med dödligheten bland viltfödda fåglar.
De samrådsinstanser som anser att djurvälfärden generellt är bättre eller minst likvärdig
framhåller framförallt att fåglar som föds upp i fångenskap är i mycket god kondition
vid utsättningstillfället och placeras i en för arten optimal och anpassad miljö.
Företrädare för berörda verksamhetsutövare som sätter ut fåglar framhåller att fåglarna
under den första delen av sitt liv garanteras tillgång till vatten och föda samt skydd mot
predatorer och ogynnsam väderlek vilket leder till att fåglarna har en bättre välfärd och
bättre möjligheter att överleva eftersom de är friska och starka vid utsättningstillfället.
De menar också att välfärden blir bättre för de utsatta djuren eftersom man vid
utsättningar väljer en optimal biotop för utsättning eller har vidtagit miljöförbättrande
åtgärder i form av biotopvård. Flera samrådsinstanser påpekar dock att för att fåglar som
sätts ut ska få en bättre eller likvärdig djurvälfärd som de vildfödda djuren krävs att
uppfödning och förberedelser inför utsättning görs på korrekt sätt och att fåglarna och
biotopen sköts och förvaltas av en person med tillräcklig kunskap.
Företrädare för verksamhetsutövare anser att dödligheten generellt sett inte är högre
bland fåglar som satts ut jämfört med viltfödda fåglar. De bedömer att annan dödlighet
förutom jakt eller på grund av predation är låg. Flera organisationer framhåller att
viltfödda fåglar har samma risk att dö av predation som uppfödda fåglar som sätts ut.
Djurskyddsproblem ute i naturen för fåglar som sätts ut
Vad gäller eventuella djurskyddsproblem för de utsatta djuren ute i naturen är det flera
samrådsinstanser som lyfter fram betydelsen av att djuren sätts ut i lämpliga habitat.
SLU framhåller i detta sammanhang att det finns en stor mängd studier som visar att
utsatta fåglar klarar sig bättre i en lämplig miljö. Det gäller samtidigt även deras
artfränder som är födda och uppvuxna i det vilda, men man kan argumentera att den
som sätter ut vilt bör ha ett särskilt ansvar att skapa goda förutsättningar för viltet som
satts ut. Utöver ökade jaktmöjligheter kan utsättningar av fågel enligt SLU även skapa
incitament för biotopförbättrande åtgärder, exempelvis i form av anläggning eller
restaurering av våtmarker samt ett mer varierat odlingslandskap. Åtgärder för att skapa
god tillgång till föda och skydd gynnar såväl viltet som den biologiska mångfalden.
Flera företrädare för verksamhetsutövare lyfter på samma sätt fram att de som sätter ut
fåglar ofta genomför viltvårdsinsattser, såsom skyddsplanteringar, sprutfria zoner,
anlägger viltåkrar eller våtmarker etc. Enligt företrädarna medför verksamheten med
andra ord nästan alltid att djurens biotoper och habitatområden förbättras i förhållande
till exempelvis monotypa spannmålsodlingar. Flera organisationer framhåller även att så
länge verksamhetsutövarna håller sig till branschens riktlinjer kommer fåglarna sättas ut
i lämpliga biotoper och det bör inte uppstå problem med olämpliga habitat för fåglarna.
Djurskyddsorganisationerna menar att uppfödda fåglar klarar sig sämre jämfört med
viltfödda fåglar på grund av att deras matsmältningsapparat inte är inställd på vild föda
och att de är sämre på att hitta mat. De är inte lika vana att röra sig i landskapet och de
är mer naiva gentemot rovdjur och människor.
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Branschens riktlinjer för utsättning av fågel
I samrådet ställde vi även vissa frågor gällande branschens riktlinjer för utsättning av
fågel. Frågorna ställdes i syfte att kartlägga om de olika samrådsinstanserna kände till
riktlinjerna samt i vilken grad de anser att riktlinjerna bidrar till att stärka djurskyddet.
Alla branschorganisationer har svarat att de känner till riktlinjerna samt att de anser att
riktlinjerna är ändamålsenliga och bra för att säkerställa ett tillfredsställande djurskydd.
Branschföreträdarna ser inte behov av att förbättra riktlinjerna.
SVA svarar att man känner till riktlinjerna och att det enda som man möjligen saknar i
riktlinjerna är att övervakning/uppföljning av djurens situation och hälsotillstånd i
samband med och efter utsättning inte finns omnämnt. Samtidigt konstaterar SVA att
det inte alltid är möjligt att följa upp vad som händer med fåglarna efter utsättning i
stora hägn/marker.
SLU svarar också att man känner till branschens riktlinjer men menar att riktlinjerna
kan förbättras vad gäller vissa åtgärder för djuren som sätts ut och i biotopen där de
sätts ut. Begränsningar i tätheten av utsatta gräsänder respektive krav på
biotopförbättrande åtgärder för fälthöns skulle exempelvis vara positivt. SLU lyfter
även fram att det i Danmark finns anmälningsplikt för utsättningar, villkor för högsta
tillåtna tätheter samt krav på en biotopplan vid större utsättningar och menar att de
svenska riktlinjerna skulle förbättras om motsvarande krav fanns även här.
Djurskyddsorganisationerna menar att de riktlinjer som finns för djurskydd ofta är
mindre detaljerade och aldrig juridiskt bindande. Organisationerna anser generellt att
uppfödningen ska styras av föreskrifter då riktlinjer inte innebär krav. Branschriktlinjer
kan vara positivt men bör komplettera, inte ersätta, lagstiftning inklusive föreskrifter.

Finns det behov av ökad reglering för fågel?
I samrådet ställde vi även frågan om samrådsinstanserna anser att det finns behov av
ökad reglering av djurskyddet vid utsättning av fågel för jaktändamål. Fördelningen av
svaren på frågan framgår av tabell 5.
Tabell 5

Svar på frågan: ”Anser ni att det finns behov av att i lagstiftning ytterligare
reglera djurskyddet för fåglar som sätts ut för jaktändamål?”
Nej
Ja
Jordägareförbundet
Svenska Jägareförbundet
Jägarnas Riksförbund
Karsholms Gods AB
Svenska Kennelklubben
Wanås Gods AB
Viltmästareförbundet
Internationella Viltförvaltningsrådet
Wildlife Estate Scandinavia

Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen Södemanland
SLU
SVA
Birdlife Sweden
Djurskyddsorganisationerna
Jaktkritikerna
Sveriges Veterinärförbund

5.4.2 Utsättning av fisk
Djurskyddsproblem vid hållande av fisk inför utsättning för fiskeändamål
Frågan om de anser att det finns djurskyddsproblem för fiskar som hålls i odling inför
utsättning för fiskeändamål delar samrådsinstanserna. En del påpekar att de
djurskyddsproblem som finns är desamma som för all odlad fisk. Några
samrådsinstanser tar upp att möjligheterna för den odlade fisken att överleva i det vilda
måste tas i beaktande i större utsträckning än idag. Det kan exempelvis handla om
miljöberikande åtgärder i odlingarna. Ett annat ingrepp som kan påverka djurvälfärden
är att fettfenan klipps på all kompensationsodlad lax och havsöring förutom laxsmolten
som sätts ut i Vättern. Detta ingrepp kan stressa fisken. De samrådsinstanser som inte
anser att det finns djurskyddsproblem för fiskarna pekar på att de har daglig tillsyn och
att fiskens hälsa kontrolleras innan utsättning.
Tabell 6

Svar på frågan: ”Anser ni att det finns några djurskyddsproblem för fiskar som
hålls i odling inför utsättning för fiskeändamål?”
Nej
Ja
Sveriges Fiskevattenägare
Kompensationsodlarna
Matfiskodlarna

Länsstyrelsen Värmland
Djurskyddsorganisationerna
Hökensås Sportfiske SB
Fiskeutredningsgruppen

Samrådsinstanserna fick även frågan om de anser att kraven på djurhållningen (täthet,
utfodring, ljusstyrning etc.) för fiskar som ska sättas ut i naturen bör skilja sig från
fiskar som hålls för livsmedelsproduktion. SVA menar att för fisk som ska förberedas
för ett liv i det vilda är det viktigt med relativt naturliga förhållanden under uppfödning.
De fiskar som ska sättas ut måste också ges förutsättningar att klara sig i det vilda.
Kompensationsodlarna och Matfiskodlarna tar upp att olika produktionssyften och olika
arter har olika behov och därför bör kraven anpassas efter dessa.
Djurskyddsorganisationerna anser att det bör inkluderas en paragraf i lagstiftningen där
det förtydligas att alla fiskar som hålls för utsättning ska förberedas inför utsättning för
att kunna uppnå en god djurvälfärd och överlevnad efter att de satts ut i naturen.
Fiskeutredningsgruppen samt länsstyrelserna i Värmland och Södermanland anser att
fiskarna har samma behov och det grundläggande djurskyddet bör vara det samma
oberoende av syfte med uppfödningen.

Djurskyddsproblem vid utsättning av fisk för fiskeändamål
Vi ställde en fråga till samrådsinstanserna om de anser att det finns risker för
djurskyddet kopplat till den metod, tidpunkt, material etc. som används vid utsättning av
fisk för fiskeändamål. Alla samrådsinstanser utom Sveriges Fiskevattenägareförbund
svarade ja på frågan. Exempelvis lyftes att fiskar är känsliga för både transport och
hantering, vilket påverkar både deras välfärd och stressnivå under själva transport- och
hanteringsmomentet, men i förlängningen också deras välfärd och överlevnad efter
utsättningen. Exempel på djurskyddsproblem vid utsättningsmomentet kan vara att
fisken utsätts för stora temperatur- och syrgasvariationer. Utsättningsramper och andra
redskap är inte alltid väl anpassade för den aktuella fisken, den aktuella transporten,
eller de förhållanden som råder vid utsättningsplatsen. Detta kan bland annat medföra
att fisken ibland släpps från hög höjd eller på olämplig plats. Det förekommer även i
53

samband med utsättning att fisk inte följer med vattnet ut och då inte ligger i vatten eller
i ett vattenflöde samt att fisken hanteras torr så att slemskiktet skadas.
Tidpunkt kan vara en faktor, om fiskarna är vana vid någon typ av utfodring kan de få
svårt att hitta föda på egen hand vissa delar av året. Även hantering och utfodring inför
utsättning/transport kan vara ett riskmoment.
Sveriges Fiskevattenägareförbund anser att utsättningsfisk hanteras väl. Det finns både
en kundkontroll och myndighetskontroll som ger garantier för att den fisk som levereras
får skonsam hantering för välmående och anpassning till utsättningsvattnet. Det finns en
inbyggd kvalitetskontroll som är ömsesidig för både kund och leverantör.
Alla samrådsinstanser utom Matfiskodlarna anser att miljön kan innebära
djurskyddsproblem efter utsättning. Predationsproblem med skarv, häger, säl och till
viss del av mink och utter nämns av de flesta samrådsinstanserna.
Djurskyddsorganisationerna tar upp att problem uppstår både på grund av att djuren inte
är anpassade och förberedda för ett liv i naturen på grund av genetiska förutsättningar
och på grund av den miljö fiskarna som fötts upp i. Generellt överlever fiskar som fötts
upp i fångenskap sämre än de viltfödda, vilket indikerar att detta inte fungerar idag.
Länsstyrelsen Värmland påpekar att det förekommer att fisk sätts ut i tjärnar med
begränsat födounderlag vilket medför att fisken går ner i vikt efter utsättning.

Djurskyddsproblem efter utsättning
På samma sätt som för fågel ansåg vi även att fanns anledning att ställa frågor om
samrådsinstansernas bedömningar om eventuella djurskyddsproblem efter utsättning av
fisk. Detta som följd av att de förutsättningar som fisken har med sig från uppfödningen
i stor utsträckning påverkar djurvälfärden efter utsättning, se avsnitt 5.4.1.
Vad gäller fiskar som sätts ut för fiskeändamål så är det ingen av samrådsinstanserna
som anser att djurvälfärden i det vilda är bättre för de individer som fötts upp i
fångenskap. Fiskevattenägarna, Kompensationsodlarna och Matfiskodlarna anser att
djurvälfärden är likvärdig medan djurskyddsorganisationerna anser att den är sämre
eftersom de saknar anpassning för ett liv i det vilda. Länsstyrelsen i Värmland påpekar
specifikt att klippning av fenor försämrar förutsättningarna för den odlade fisken medan
länsstyrelsen i Södermanland påpekar att välfärden är sämre för utsatta fiskar
åtminstone kort tid efter utplantering på grund av försämrad förmåga att söka skydd.
Länsstyrelsen i Västra Götaland framhåller dels att utsatta fiskar kan vara sämre
förberedda om de inte har fått leta föda på egen hand, men dels även omvänt att
välfärden kan vara bättre för utsatta fiskar då djuren bör ha fått tillräckligt med föda
oberoende av diverse händelser som kan ha försämrat födotillgången i naturen.
Tabell 7

Svar på frågan: ”Anser ni att djurvälfärden i det vilda är sämre, likvärdig eller
bättre för de djur som sätts ut för fiskeändamål än för viltfödda djur av
motsvarande art?
Nej
Ja
Sveriges Fiskevattenägare
Kompensationsodlarna
Matfiskodlarna

Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen Södermanland
Djurskyddsorganisationerna
SVA
Fiskeutredningsgruppen

Vad gäller skillnader i dödlighet mellan fiskar som fötts upp och satts ut jämfört med
viltfödda fiskar hänvisar djurskyddsorganisationerna till att studier visar dödligheten för
regnbåge och öring som satts ut är högre än för de som är födda ute i det vilda.
Hökensås Sportfiske AB hänvisar till uppgifter om att dödlighet på regnbåge kan vara
förhöjd i samband med lek samt framhåller att varma vatten kan öka dödligheten.
Kompensationsodlarna hänvisar i sin tur till en studie som visar att skarvpredationen vid
en enskild utsättning av lax- och havsöringssmolt uppgick till 152 000 individer (större
del öring) av 400 000 utsatta individer från Bergeforsens laxodling i Indalsälven.

Finns det behov av ökad reglering för fisk?
På samma sätt som för fågel ställde vi i samrådet även frågan om samrådsinstanserna
ansåg att det fanns behov av ökad reglering av djurskyddet vid utsättning av fisk för
fiskeändamål. Fördelningen av svaren på frågan framgår av tabell 8.
Tabell 8

Svar på frågan: ”Anser ni att det finns behov av att i lagstiftning ytterligare
reglera djurskyddet för fiskar som sätts ut för fiskeändamål?”
Nej

Ja

Fiskevattenägarna
Hökensås Sportfiske AB
Matfiskodlarna
SLU

Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen Södermanland
Länsstyrelsen Västra Götaland
Djurskyddsorganisationerna
Svenska Veterinärförbund

5.5 Analys och slutsatser gällande behov av att
ytterligare reglera djurskyddet vid utsättning
Vår utredning visar att det saknas studier och forskning avseende djurskyddet vid
utsättningar av fågel och fisk för jakt- och fiskeändamål i Sverige. Vetenskapliga rådet
har beskrivit aktuellt vetenskapligt kunskapsläge som att det råder kunskapsbrist om
förhållanden i svenska utsättningar av fågel och fisk. Det finns därmed inte
forskningsstudier som visar på betydande djurskyddsproblem i svenska utsättningar. På
samma sätt har det inte framkommit indikationer på betydande djurskyddsproblem vid
utsättningar under vår utredning. Baserat på vad som framkommit under utredningen
förefaller många utsättningar göras på ett lämpligt sätt ur djurskyddshänseende och
flertalet verksamhetsutövare i landet följer de riktlinjer för utsättningar som olika
branschorganisationer har tagit fram. Vi bedömer att dessa riktlinjer omfattar flera
aspekter som är viktiga ur djurskyddshänseende vid utsättningar.
Samtidigt visar vår utredning att finns risk för betydande djurskyddsproblem om
utsättningar görs på felaktigt sätt. Både vetenskapliga rådet och samrådsinstanserna i
utredningen har beskrivit olika typer av djurskyddsproblem som kan uppstå vid
felaktiga utsättningar. Exempel på djurvälfärdsproblem som kan uppstå är att djuren
inte är i rätt fysisk kondition för att själva söka föda eller skydd. Om djuren inte har
tillräckligt utvecklat beteende och fysiologi för att klara ett liv i det vilda kan det
därmed exempelvis medföra att de dör av svält, fryser ihjäl eller dödas av predatorer
som de inte hade rätt inlärd skygghet för. På samma sätt kan det uppstå betydande
djurvälfärdsproblem om djur sätts ut på fel plats och i miljöer som inte ger dem
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tillfredsställande möjligheter att överleva. Om fåglar exempelvis sätts ut i närheten av
vägar finns det stor risk att de blir påkörda, eller så kan djur dö av svält om de sätts ut i
en biotop där det inte finns tillräcklig tillgång till föda för dem.
Även om det saknas vetenskapliga studier och forskning över förekomsten av
djurskyddsproblem vid svenska utsättningar av fågel och fisk bedömer vi att det finns
risk för betydande djurskyddsproblem om utsättningar görs på felaktigt sätt. Mot denna
bakgrund anser vi att djurskyddslagstiftningen bör innehålla bestämmelser som ger ett
tillfredsställande skydd för djur som sätts ut av människan för jakt- och fiskeändamål. I
och med att det finns risk för betydande djurskyddsproblem om utsättning görs felaktigt
bedömer vi att lagstiftningen även bör ge ansvariga kontrollmyndigheter möjlighet att
ingripa om utsättningar går fel och djur blir lidande. Som vi beskriver i avsnitt 4.7 anser
vi att nuvarande lagstiftning saknar bestämmelser som ger myndigheterna möjlighet att
ingripa vid utsättningar som görs felaktigt ur djurskyddshänseende. Vi anser därför att
det finns risk för betydande djurskyddsproblem vid utsättningar som motiverar
ytterligare djurskyddskrav i lagstiftningen.

6 Bedömningar samt författningsförslag
I detta avsnitt följer en diskussion kring förslag till ökad reglering av djurskyddet
vid utsättning av fågel och fisk för jakt- och fiskeändamål. Baserat på vad som
framkommit under vår utredning bedömer vi att det finns behov av en
författningsändring för att förbättra djurskyddet vid utsättning. I avslutande
avsnitt 6.3 presenterar vi vårt förslag till ny paragraf i djurskyddslagen
tillsammans med en diskussion kring varför vi anser att ändringen behövs. Före
det presenterar vi dock kortfattat vilka åsikter som har förts fram i våra samråd när
det gäller förslag till ökad reglering. Inledande avsnitt 6.1 presenterar vi
samrådsinstansernas synpunkter på fyra olika förslag som vi skickade ut i vårt
andra samråd i uppdraget. I samrådet frågade vi även om samrådsinstansernas
bedömningar av vilka konsekvenser som kan uppstå vid ökad reglering av
djurskyddet vid utsättning av fågel och fisk. Avsnitt 6.2 återger kortfattat
samrådsinstansernas bedömningar av eventuella konsekvenser.
Liksom i andra avsnitt av denna rapport återger vi endast översiktligt vad som
framkommit i våra samråd. Alla fullständiga svar i samråden finns tillgängliga i
Jordbruksverkets diarium (dnr. 5.2.17-10963/2019).
Sammanfattning
Baserat på vad som framkommit i utredningen bedömer vi att det finns en risk för
djurskyddsproblem vid utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål. Det finns
incitament till en hög grad av självreglering i de aktuella verksamheterna och
flertalet utsättningar förefaller göras på ett lämpligt sätt ur djurskyddshänseende,
men vår utredning visar också att det finns risk för betydande djurskyddsproblem
om utsättningar görs på fel sätt. Vi föreslår därför ett tillägg till djurskyddslagen.
Vi anser att den föreslagna regleringen inte finns i annan befintlig lagstiftning.
Risken för djurskyddsproblem är enligt vår bedömning tillräckligt stor för att det är
motiverat att i lagstiftningen tydliggöra djurhållares ansvar att förebygga
djurskyddsproblem och främja dessa djurs välfärd. Förslaget innebär också att det
blir möjligt för ansvariga myndigheter att kontrollera verksamheten och vidta
eventuella nödvändiga åtgärder om utsättning görs felaktigt.
Vi föreslår en övergripande författningsändring som är linje med djurskyddslagens
karaktär av ramlag och som ställer upp de grundläggande principer som djurhållare
i landet har att förhålla sig till. Vi bedömer inte att mer detaljerade bestämmelser är
ändamålsenligt eller motiverade mot bakgrund av det underlag som framkommit
under vår utredning. Vi bedömer därför att det i nuläget inte bör införas mer
detaljerade krav såsom exempelvis utbildningskrav eller krav på registrering
och/eller föranmälan för utsättningar av fågel.

6.1 Synpunkter på författningsförslag
I vårt första samråd bad vi samrådsinstanserna lämna förslag på hur de tycker att
regleringen av djurskyddet kan förbättras vid utsättning av fågel och fisk för jakt- och
fiskeändamål. Baserat på samrådsinstansernas förslag samt annan information som
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framkommit i vår utredning tog vi fram fyra förslag på ökad reglering av djurskyddet.
Vi skickade ut förslagen för att ge möjlighet för berörda aktörer att lämna synpunkter på
förslagen och göra bedömningar av vilka konsekvenser förslagen skulle kunna medföra.
De fyra förslagen som skickades ut var följande:
Förslag 1: Införa en ny paragraf i djurskyddslagstiftningen enligt följande:
”Djur som föds upp för att sättas ut i naturen för jakt eller fiskeändamål ska hållas och
födas upp på sådant sätt att deras utveckling vad gäller fysiologi, beteende och härdighet
ger dem goda förutsättningar för att anpassa sig till ett liv i det vilda.”
Förslag 2: Införa en ny paragraf i djurskyddslagstiftningen enligt följande:
”Utsättning av djur av viltart för jakt eller fiskeändamål får endast ske om det finns goda
möjligheter för djuren att anpassa sig till ett liv i det vilda och tillgodose sitt behov av föda,
vatten och skydd.”
Förslag 3: Införa en ny paragraf i djurskyddslagstiftningen som ställer krav på någon
form av utbildning för djurhållare som sätter ut fågel eller fisk för jakt- och
fiskeändamål.
Förslag 4: Införa en ny paragraf i lagstiftningen som ställer krav på att länsstyrelsen ska
få kännedom om utsättning av fågel innan den sker.
Vi fick svar från totalt 23 olika aktörer vilket innebär att i en jämförelse med sändlistan
var det en mycket hög andel mottagare som också valde att delta i samrådet. I avsnitten
nedan återger vi kortfattat samrådsinstansernas synpunkter på förslagen.

6.1.1 Synpunkter på förslag 1
I tabellen nedan ger vi en översiktlig bild över hur samrådsinstanserna ställde sig till
författningsförslag 1:
Förslag 1: Införa en ny paragraf i djurskyddslagstiftningen enligt följande:
”Djur som föds upp för att sättas ut i naturen för jakt eller fiskeändamål ska hållas och
födas upp på sådant sätt att deras utveckling vad gäller fysiologi, beteende och härdighet
ger dem goda förutsättningar för att anpassa sig till ett liv i det vilda.”
Tabell 9

Svar på följande fråga avseende förslag 1: ”Skulle ni vara positiva eller negativa
till om utredningen föreslog detta författningsförslag till regeringen?”

Positiva
Internationella Viltförvaltningsrådet*
Länsstyrelsen Södermanland*
Birdlife Sverige*
Djurskyddsorganisationerna*
SVA
Länsstyrelsen Skåne (avseende fågel)*
SLU (”mestadels positiva”)
Sveriges Veterinärförbund*
SCAW*
Wildlife Estates*

Negativa
Fiskevattenägarna
Jägarnas Riksförbund
Wanås Gods
Svenska Kennelklubben
Svenska Jordägareförbundet
Karsholms Gods
Länsstyrelsen Skåne (avseende fisk)
Viltmästareförbundet
Svenska Jägarförbundet

* Positiva under förutsättning att ”förutsättningar” definieras i föreskrifter, och/eller att ”goda” tas bort
från förslaget

Som framgår av tabell 9 är det huvudsakligen företrädare för berörda
verksamhetsutövare som ställer sig negativa till författningsförslaget, medan
djurskyddsorganisationer, myndigheter samt Sveriges Veterinärförbund ställer sig
positiva till förslaget. Två organisationer som bör anses företräda berörda
verksamhetsutövare, Internationella Viltförvaltningsrådet och Wildlife Estates, ställer
sig emellertid positiva till förslaget men enbart under förutsättning att ordet ”goda” tas
bort från författningsförslaget. De två organisationerna menar att en lagtext som ställer
upp kravet ”goda förutsättningar” öppnar upp för subjektiva bedömningar och därmed
en otydlig lagtillämpning. Flertalet av aktörerna som ställer sig positiva till förslaget
framför att lagförslaget bör kompletteras med mer detaljerad lagstiftning (exempelvis
föreskrifter) och/eller definitioner som tydliggör vilka villkor som ska vara uppfyllda
för att uppnå den föreslagna regleringen. SLU svarar att man är mestadels positiva till
förslaget men påpekar att det måste utformas med noga beaktande av att regleringen
inte medför negativa miljömässiga konsekvenser, se även avsnitt 6.2.
Bland de samrådsinstanser som ställer sig negativa till förslaget är det flera som också
anser att formuleringen ”goda förutsättningar” är olämplig och att den öppnar för
subjektiva bedömningar. De aktuella aktörerna ställer sig dock även negativa till
förslaget som helhet. Exempel på de synpunkter som aktörerna lyfter är att de anser att
det inte finns sådana djurskyddsproblem vid utsättning av fågel och fisk att det är
motiverat att införa den föreslagna regleringen. Flera av aktörerna menar att nuvarande
djurskyddslagstiftning är tillräcklig för att reglera djurskyddet i de aktuella
verksamheterna. Fiskevattenägarna anser att regleringen skulle medföra onödig ökad
byråkrati och administrativa bördor för verksamhetsutövare. Flera av de aktuella
aktörerna menar även att förslaget ligger väl i linje med branschens gemensamma
riktlinjer för utsättning av fågel och att lagförslaget därmed inte skulle medföra några
förändringar i praktiken. Viltmästarförbundet anser att eventuell utökad reglering bör
läggas i befintliga lagrum som reglerar utsättning av fågel och fisk snarare än i
djurskyddslagstiftningen. Förbundet föreslår därför en ändring i Naturvårdsverkets
befintliga föreskrifter snarare än att lägga regleringen i djurskyddslagen.

6.1.2 Synpunkter på förslag 2
I tabellen nedan ger vi en översiktlig bild över hur samrådsinstanserna ställde sig till
författningsförslag 2:
Förslag 2: Införa en ny paragraf i djurskyddslagstiftningen enligt följande:
”Utsättning av djur av viltart för jakt eller fiskeändamål får endast ske om det finns goda
möjligheter för djuren att anpassa sig till ett liv i det vilda och tillgodose sitt behov av föda,
vatten och skydd.”
Tabell 10

Svar på följande fråga avseende förslag 2: ”Skulle ni vara positiva eller negativa
till om utredningen föreslog detta författningsförslag till regeringen?”

Positiva
Internationella Viltförvaltningsrådet*
Länsstyrelsen Södermanland*
Birdlife Sverige
Djurskyddsorganisationerna
SVA
Länsstyrelsen Skåne (avseende fågel)*
SLU

Negativa
Fiskevattenägarna
Jägarnas Riksförbund
Wanås Gods
Svenska Kennelklubben
Svenska Jordägareförbundet
Karsholms Gods
Länsstyrelsen Skåne (avseende fisk)
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Sveriges Veterinärförbund*
SCAW*
Wildlife Estates*

Viltmästareförbundet
Svenska Jägarförbundet

* Positiva under förutsättning att ”förutsättningar” definieras i föreskrifter, och/eller att ”goda” tas bort
från förslaget

Samrådsinstanserna har därmed liknande inställningar till förslag 2 som de har till det
föregående första förslaget. Även under detta förslag lyftes synpunkter på ordet ”goda” i
formuleringen ”goda möjligheter”, och det är även här flera aktörer som efterfrågar mer
detaljerad lagstiftning och/eller definitioner om vilka villkor som ska vara uppfyllda för
att uppfylla regleringen. SLU lyfter återigen fram att man är positiva till förslaget men
att man vid en författningsändring noga måste beakta de olika intressena i frågan för att
en ökad reglering inte ska få negativa miljömässiga effekter.
Samrådsinstanserna som är negativa till förslaget motiverar detta på liknande sätt som
under förslag 1. Flera av dem menar att förslaget inte medför någon förändring i
praktiken i verksamheterna och att nuvarande lagstiftning är tillräcklig för att säkerställa
tillfredsställande djurskydd vid utsättningarna. Jägarnas Riksförbund lyfter exempelvis
fram att man anser att verksamhetsutövare redan har rätt incitament att sätta ut djuren i
lämpliga biotoper för att djuren ska kunna överleva och därmed kunna utgöra jaktbart
vilt under jakten. Fiskevattenägarna anser även under detta förslag att det skulle
medföra onödig ökad byråkrati och administrativa bördor för verksamhetsutövarna.
Viltmästarförbundet anser även under detta förslag att eventuella lagändringar bör göras
i Naturvårdsverkets föreskrifter snarare än i djurskyddslagstiftningen.

6.1.3 Synpunkter på förslag 3
I tabellen nedan ger vi en översiktlig bild över hur samrådsinstanserna ställde sig till
författningsförslag 3:
Förslag 3: Införa en ny paragraf i djurskyddslagstiftningen som ställer krav på någon
form av utbildning för djurhållare som sätter ut fågel eller fisk för jakt- och
fiskeändamål.
Tabell 11

Svar på följande fråga avseende förslag 3: ”Skulle ni vara positiva eller negativa
till om ett krav på utbildning i någon form föreslogs av utredningen med tillägget
att omfattning, organisation och innehåll behöver utredas ytterligare?”

Positiva

Negativa

Internationella Viltförvaltningsrådet
Länsstyrelsen Södermanland
Birdlife Sverige
Djurskyddsorganisationerna
SVA
Länsstyrelsen Skåne (avseende fågel)
SLU
Sveriges Veterinärförbund
SCAW
Wildlife Estates
Wanås Gods

Fiskevattenägarna
Jägarnas Riksförbund
Svenska Kennelklubben
Svenska Jordägareförbundet
Karsholms Gods
Länsstyrelsen Skåne (avseende fisk)
Viltmästareförbundet
Svenska Jägarförbundet

Vad gäller det tredje förslaget om ett krav på någon form av utbildning för aktörer som
sätter ut fågel eller fisk är flertalet av samrådsinstanserna positivt inställda till ökad

utbildning för aktörer som sätter ut fågel och fisk. Instansernas inställning till förslaget
varierar dock beroende på om det skulle vara ett obligatoriskt krav på utbildning eller
om det istället skulle tas fram enklare utbildningar där det endast finns en
rekommendation om att gå utbildningen för aktörer som sätter ut djur.
Flera av de samrådsinstanser som är negativa till förslaget om ett lagkrav på utbildning
anser att det vore mer effektivt att branschorganisationer får i uppdrag att ta fram
lämpliga utbildningar som ges på frivillig basis. Flera av instanserna bedömer att många
av de berörda verksamhetsutövarna troligen skulle gå utbildningarna även om det inte
var obligatoriskt då utövarna generellt har ett intresse av att öka sin kunskap om
utsättningar. Viltmästareförbundet lyfter fram att djurskyddslagen redan innehåller krav
på kunskap och kompetens för aktörer som håller och föder upp djur. Jägarnas
Riksförbund hänvisar också till redan befintliga krav i djurskyddslagen och ifrågasätter
att det ska finnas särskilda utbildningskrav för just dessa typer av djurhållningar när det
inte finns sådana särskilda krav för många andra typer av djurhållare i landet.
Flera av de samrådsinstanser som är positiva till förslaget poängterar att det krävs
ytterligare utredning kring lämplig utformning och omfattning av ett eventuellt krav på
utbildning. Flera lyfter fram att utbildningskrav sannolikt kan få en positiv effekt främst
hos mindre hobbyverksamheter som bara sätter ut ett mindre antal fåglar. Större
verksamheter som har uppfödning av ett stort antal fåglar anses generellt redan ha
tillfredsställande kompetens och kunskap. SLU menar dock att man bör göra en
avvägning kring vilken nytta det skulle ha att ställa utbildningskrav på mindre
hobbyverksamheter. Omfattande utbildningskrav på mindre verksamheter kan enligt
SLU få negativa konsekvenser för miljö och biologisk mångfald, se även avsnitt 6.2.

6.1.4 Synpunkter på förslag 4
I tabellen nedan ger vi en översiktlig bild över hur samrådsinstanserna ställde sig till
författningsförslag 4:
Förslag 4: Införa en ny paragraf i lagstiftningen som ställer krav på att länsstyrelsen ska
få kännedom om utsättning av fågel innan den sker.
Tabell 12

Svar på följande fråga avseende förslag 4 (se ovan): ”Skulle ni vara
positiva eller negativa till om utredningen föreslog detta
författningsförslag till regeringen?”

Positiva

Negativa

Länsstyrelsen Södermanland
Birdlife Sverige
Djurskyddsorganisationerna
SVA
Länsstyrelsen Skåne (avseende fågel)
SLU
Sveriges Veterinärförbund
SCAW

Jägarnas Riksförbund
Svenska Kennelklubben
Svenska Jordägareförbundet
Karsholms Gods
Viltmästareförbundet
Svenska Jägarförbundet
Internationella Viltförvaltningsrådet
Wildlife Estates
Wanås Gods

Vad gäller förslaget att införa krav på föranmälan eller registrering av utsättning av
fågel är det en större andel samrådsinstanser som är negativt inställda till förslaget
jämfört med övriga förslag ovan. Det bör noteras att detta förslag specifikt handlade om
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utsättning av fågel. Samrådsinstanser som bara är inriktade mot fiskfrågor svarade
därför inte på frågor om förslaget.
De samrådsinstanser som är positiva till förslaget motiverar det huvudsakligen med att
föranmälan/registrering av utsättningar skulle ge större insyn i och kunskap om
utsättningsverksamheten i Sverige. Detta skulle kunna ge större kunskap om vilka
eventuella djurskyddsproblem som finns i verksamheten. Flera samrådsinstanser är även
positivt inställda till föranmälan/registrering då det skulle ge förbättrade möjligheter för
länsstyrelsen att kontrollera utsättningar av fågel.
Länsstyrelsen i Skåne är positiva till förslaget men lyfter även fram att förslaget skulle
medföra en betydande ökning i administrativt arbete för länsstyrelserna (om utsättare
skulle registreras och utsättningar föranmälas till länsstyrelserna). SVA är också
mestadels positiva till förslaget men lyfter också fram att verksamhetsutövarnas
situation måste beaktas i sammanhanget då SVA ser en risk för att registrering och/eller
föranmälan kan medföra ökad risk för att motståndare till utsättningar får kännedom om
utsättningar och därmed kan sabotera dem.
Flertalet av de samrådsinstanser som är negativa till förslaget lyfter samma problematik
som SVA: om uppgifter om verksamhetsutövare och utsättningar registreras hos
myndigheter ser samrådsinstanserna ökade risker för att motståndare till verksamheten
ska få kännedom om uppgifterna och därmed kan sabotera utsättningar. Flera lyfter
även fram att det i praktiken är mycket svårt att ha ett system med föranmälningar av
utsättningar av fågel då utsättning av fågel är mycket beroende av yttre faktorer som
väder och dylikt. Det är därmed generellt mycket svårt att på förhand bestämma en
exakt tidpunkt för utsättning. En utsättning av fågel sker generellt även under en längre
tidsperiod jämfört med exempelvis utsättning av fisk. I sitt svar lyfter Wildlife Estates
även fram att det redan finns krav om att egendomar som gör utsättning av fågel ska
hålla en journal på var och hur många fåglar som sätts ut vid varje tillfälle samt att
denna journal ska kunna tillställas länsstyrelsen på anmodan. Wildlife Estates lyfter
även fram att verksamhetsansvariga redan ska finnas registrerade hos länsstyrelsen samt
att importörer av fåglar finns registrerade hos Jordbruksverket.

6.2 Bedömningar av konsekvenser
I det andra samrådet bad vi även samrådsinstanserna göra bedömningar av vilka
konsekvenser som skulle kunna uppstå som följd av ökad reglering av djurskyddet.
Inledningsvis ska framhållas att ökad djurskyddsreglering kan förväntas få positiva
effekter för de berörda djuren. I avsnitt 5 beskriver vi olika risker för
djurskyddsproblem som finns i de aktuella verksamheterna. I avsnittet beskrivs även de
olika samrådsinstansernas bedömningar av potentiella djurskyddsproblem vid
utsättningar av djur för jakt- och fiskeändamål. I detta sammanhang hänvisar vi därför
till tidigare beskrivning i avsnitt 5 för beskrivningar av risker för djurskyddsproblem
som kan förväntas minska vid ökad reglering av djurskyddet. Ökad djurskyddsreglering
kan förväntas få positiva konsekvenser för djur som sätts ut för jakt- och fiskeändamål.
Vad gäller ekonomiska konsekvenser är vår sammantagna bedömning av de svar som
kommit in i samrådet att det sannolikt inte skulle bli några betydande ekonomiska

konsekvenser av de två första förslagen som presenterades i avsnitt 6.1. Risker för
negativa konsekvenser finns huvudsakligen kopplat till miljömässiga effekter av ökad
reglering. I detta avsnitt redovisar vi vår övergripande, samlade bedömning av
konsekvenser baserat på samrådsinstansernas enskilda bedömningar. Som nämnt ovan
finns alla enskilda samrådssvar tillgängliga i Jordbruksverkets diarie (dnr. 5.2.1710963/2019) för läsare som vill se vad enskilda samrådsinstanser har svarat i samrådet.

Liten risk för betydande ekonomiska konsekvenser
Avseende de två inledande förslagen är det flera av företrädarna för verksamhetsutövare
som anser att det finns en risk för negativa konsekvenser i form av ökade administrativa
kostnader om det blir ett otydligt regelverk och risk för varierande lagtillämpning. Mot
denna bakgrund ställer sig instanserna negativa till ordet ”goda” i de två förslagen, se
även avsnitt 6.1 ovan. Utöver denna problematik lyfter branschföreträdarna emellertid
inte några farhågor om betydande negativa ekonomiska konsekvenser som följd av de
föreslagna författningsändringarna, men vissa aktörer anser att de föreslagna
författningsändringarna riskerar att medföra ökade administrativa kostnader för
verksamhetsutövarna oavsett om ovan nämnda justeringar skulle göras i texten.
Enligt flera samrådsinstansers bedömningar lever större uppfödnings- och
utsättningsverksamheter redan upp till de två första föreslagna författningsändringarna
då förslaget ligger väl i linje med redan befintliga branschriktlinjer. De föreslagna
författningsändringarna bör därmed inte medföra några betydande förändringar hos
dessa större verksamheter. Det är främst hos mindre verksamheter som i nuläget inte
följer branschens riktlinjer som flera samrådsinstanser ser risk för att det kan uppstå
effekter av ökad reglering. I dessa mindre verksamheter, vilka bedrivs mer som
”hobbyverksamheter”, omsätter emellertid inte utsättningarna några betydande
ekonomiska belopp vilket medför att det inte skulle bli så stora negativa ekonomiska
konsekvenser av en ökad reglering.

Risk för negativa miljömässiga konsekvenser
Det är huvudsakligen gällande miljömässiga konsekvenser som flera samrådsinstanser
ser risk för negativa effekter om ökad reglering skulle medföra att mindre
hobbyverksamheter som sätter ut fågel skulle upphöra med sin verksamhet. Vissa
instanser har framfört att det finns risk att alltför omfattande djurskyddsreglering på
området skulle kunna medföra färre i utsättningar från mindre hobbyverksamheter.
Flera samrådsinstanser har lyft fram att verksamhetsutövare som sätter ut fågel ofta
även gör omfattande miljövårdande insatser vilket får positiva effekter för exempelvis
biologisk mångfald och andra miljövärden. Flera av verksamheterna anlägger våtmarker
och andra typer av biotoper som inte skulle skapas om det inte sattes ut fågel. SLU är en
av de samrådsinstanser som tydligast lyfter fram dessa aspekter och ser risk för att ökad
reglering kan få konsekvenser och medföra negativa effekter för viktiga värden som
biologisk mångfald och levande landsbygd om regleringen medför att utsättningar
upphör. SLU anser därför att vid eventuella regeländringar är det viktigt att göra
noggranna avvägningar för att inte minska incitamenten för verksamhetsutövare att göra
miljövårdande insatser som har positiva effekter för miljövärden i ett större perspektiv.
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Utbildningskrav medför kostnader men ger också positiva effekter
Vad gäller förslag 3 om utbildningskrav bedöms inte heller ett sådant krav medföra
betydande konsekvenser om utbildningen utformas på ett enkelt och lättillgängligt sätt.
Flera samrådsinstanser lyfter fram att en utbildning naturligtvis alltid kommer medföra
vissa kostnader för verksamhetsutövare som ska gå utbildningen men om utbildningen
utformas så att den kan genomföras smidigt och effektivt (exempelvis e-utbildning) bör
den inte medföra alltför höga kostnader för utövarna. Flera aktörer framhåller även att
utbildning bör anses medföra positiva effekter genom ökad kunskap hos utövarna.

Registrering och föranmälan av utsättningar av fågel kan ge ökade
administrativa bördor
Vad gäller förslag 4 avseende krav på registrering och/eller föranmälan för utsättningar
av fågel anser flera av branschorganisationerna att detta skulle medföra betydande
negativa konsekvenser för verksamhetsutövarna genom att förslaget skulle innebära
ökade administrativa bördor för verksamhetsutövare och medföra ökade risker för
sabotage i verksamheterna. Som ovan nämnt lyfter länsstyrelsen i Skåne även fram att
förslaget skulle medföra en ökning i det administrativa arbetet på länsstyrelsen.

6.3 Vårt förslag till författningsändring
Baserat på all information och fakta vi samlat in bedömer vi att det finns ett behov av att
öka skyddet för djuren vid själva utsättningen när fågel och fisk sätts ut för jakt- och
fiskeändamål. Detta för att utsättningen och tiden strax efter innebär en risk för att
djuren far illa och att det är viktigt att skydda och främja dessa djurs välfärd i enlighet
med djurskyddslagens intentioner. Vi föreslår därför att följande paragraf införs i
djurskyddslagen:
”Djur som sätts ut i naturen för jakt- eller fiskeändamål ska hållas, födas upp och
sättas ut på sådant sätt som ger dem förutsättningar för ett liv i det vilda
Utsättning av djur i naturen för jakt- eller fiskeändamål får endast ske i en miljö
som ger dem förutsättningar för ett liv i det vilda.”

6.3.1 Våra överväganden bakom författningsförslaget
Nuvarande djurskyddslagstiftning omfattar redan hållning (dvs. uppfödning och
transport) av djur fram till dess att de sätts ut i naturen. Under utredningen har det dock
framkommit att det hos flera aktörer finns osäkerhet kring om själva
utsättningsmomentet omfattas av nuvarande djurskyddslagstiftning. Vi bedömer därför
att ett tillägg bör göras i djurskyddslagen så det blir tydligt att dessa djur ska vara väl
förberedda för ett liv i det vilda och att den miljö som de sätts ut i ska ge dem
förutsättningar för ett liv i det vilda. Detta eftersom det är tydligt i djurskyddslagen att
djurens välfärd ska främjas och att den som håller djur ska förebygga att djur far illa.

Det finns brister i nuvarande lagstiftning
Under arbetet med uppdraget har flera olika aktörer lyft att det finns en brist i
lagstiftningen avseende djurhållarens ansvar för att djur som sätts ut ska har rätt
förutsättningar för att kunna överleva i naturen. Som vi beskriver i inledningen av
rapporten ovan ger nuvarande lagstiftning möjlighet för människor att, i undantagsfall,
sätta ut djur av viltart som tidigare har hållits av människan. Andra djur, dvs. djur av
tamdjursart, får däremot inte överges, det är tydligt i djurskyddslagen.
Mot bakgrund av vad som framkommit i vår utredning anser vi att det bör ställas krav
på djurhållare att djur som föds upp i fångenskap men sätts ut i det vilda ska vara väl
förberedda för att klara ett liv i det vilda. Det finns annars en risk för att livet i det vilda
medför betydande djurvälfärdsproblem för de berörda djuren. Uppfödning och
utsättning bör därför utföras så att djurskyddsproblem vid och efter utsättningen
förebyggs och minimerar risken för att djur exempelvis svälter eller har svårt att finna
skydd. Aspekter vid utsättning som kan påverka djurens förutsättningar för ett liv i det
vilda är till exempel att djuren har fötts upp i lämpliga miljöer med lämplig
beläggningsgrad så att djuren är friska samt har ett utvecklat födosöksbeteende etc.
Andra aspekter som framkommit under utredningen är att djuren kan få det svårare att
överleva om det sätts ut för många djur i samma biotop. Djuren bör även ha väl
utvecklad fysiologi, för fåglar är det exempelvis viktigt att fåglarna är väl befjädrade för
att de ska ha bra förutsättningar för att överleva. För fiskar kan stora temperatur- och
syrgasvariationer vid utsättning ha negativ effekt på fiskarnas fysiologi och därmed
påverka deras förutsättningar för att överleva i det vilda. Fiskar kan även skadas om de
sätts ut på fel sätt och exempelvis släpps från hög höjd. Både fåglar och fiskar kan
behöva stödutfodras, samt kan behöva skydd mot predatorer och svåra
väderförhållanden, första tiden efter utsättning. Flera samrådsinstanser har även påtalat
betydelsen av att det bör finnas väl förberedda biotoper som är lämpliga för utsättningen
för att djuren ska få rätt förutsättningar för ett liv i det vilda.
Vi anser att den föreslagna regleringen inte finns i någon annan befintlig lagstiftning, se
avsnitt 4. Den föreslagna regleringen bör heller inte läggas i annan lagstiftning då det
skulle skapa otydliga gränsdragningar i förhållande till djurskyddslagstiftningen.

Det kan förväntas finnas en självreglering i verksamheterna men det finns
risk för djurskyddsproblem
Under vår utredning har det framförts att det bör finnas en naturlig ”självreglering”
inbyggd i systemet genom att det skulle vara mycket ineffektivt för verksamhetsutövare
att sätta ut djur som inte klarar av att överleva i naturen. Det skulle innebära förlorade
investeringar för verksamhetsutövare att sätta ut djur som inte är rätt rustade för ett liv i
det vilda. Flera aktörer har framfört att detta bör medföra rätt incitament för
verksamhetsutövare att ta tillfredsställande ansvar för de djur som man sätter ut och
ytterligare reglering skulle därmed vara onödigt.
Vi håller med om att det bör finnas incitament till en hög grad av självreglering i de
aktuella verksamheterna och flertalet större verksamheter i landet följer branschens
riktlinjer för utsättningar. En stor del av utsättningarna i landet förefaller redan göras på
ett lämpligt sätt ur djurskyddshänseende och för flertalet verksamhetsutövare behöver
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författningsändringen därmed inte medföra några ändringar i praktiken i deras
verksamheter.
Vår utredning visar samtidigt att det finns risk för att det kan uppstå betydande
djurskyddsproblem om utsättningar görs på fel sätt och det finns exempel på när djur
har lidit stor skada på grund av att utsättningar gjorts på fel sätt. Vi bedömer därför att
risken för djurskyddsproblem är tillräckligt stor för att det finns ett värde i att tydliggöra
djurhållares ansvar och ge möjlighet för ansvariga myndigheter att vidta åtgärd om
utsättningen görs på fel sätt. I nuläget saknas det möjlighet för kontrollmyndigheten att
ingripa när felaktiga utsättningar leder till lidande för djuren och detta anser vi är
otillfredsställande. Vi föreslår därför regeländringen ovan.

Författningsförslag på övergripande nivå
Vi föreslår en övergripande författningsändring som är linje med djurskyddslagens
karaktär av ramlag och som ställer upp de grundläggande principer som djurhållare i
landet har att förhålla sig till. I arbetet med att ta fram författningsförslaget har vi
beaktat de konsekvenser som ett mer omfattande och detaljerat regelverk skulle kunna
få, i form av exempelvis negativa miljömässiga konsekvenser eller administrativa
bördor. Vårt förslag är därför en avvägning mellan dels behovet av förstärkt djurskydd
för djur som sätts ut och att göra det möjligt för myndigheterna att kunna ingripa och
exempelvis förelägga verksamhetsutövare om utsättningen går fel, dels behovet att hålla
onödiga administrativa bördor eller andra negativa konsekvenser nere.
Vi bedömer att vårt författningsförslag säkerställer ett tillfredsställande grundläggande
skydd för djuren genom att förslaget ställer krav på att djuren vid utsättningstillfället ska
vara i rätt kondition och rätt utvecklade både fysiologiskt och beteendemässigt för att de
själva exempelvis ska kunna söka föda samt kunna söka skydd för predatorer och skydd
vid svåra väderförhållanden. Vårt författningsförslag reglerar även att miljön ska ge
djuren rätt förutsättningar att överleva i det vilda och djuren kan därmed inte sättas ut i
biotoper där det exempelvis inte finns tillfredsställande tillgång till föda eller där djuren
har hög risk att hamna på hårt trafikerade vägar.

6.3.2 Behov av mer detaljerade föreskrifter?
Utifrån vad som framkommit under utredningen bedömer vi att det främst är motiverat
att införa en övergripande bestämmelse i djurskyddslagen. När det gäller hållningen av
dessa djur har Jordbruksverket idag bemyndigande att förskriva om mer detaljerade
krav om vi ser behov av det. Själva utsättningen kan gå till på olika sätt och ändå
tillgodose djurens behov och vi bedömer att en övergripande och målstyrd bestämmelse
kan fungera väl på detta område. Vi bedömer inte att mer detaljerade bestämmelser
skulle vara ändamålsenligt eller vara motiverat mot bakgrund av det underlag som
framkommit under vår utredning. Vår bedömning är också att en generell bestämmelse
bör vara tillräcklig för att komma till rätta med eventuella problem med djurskyddet. Vi
ser därför inget behov av att föreslå mer detaljerade föreskrifter eller bemyndigande
kring detta.

Diskussion kring utbildningskrav samt krav på registrering och/eller
föranmälan av utsättning av fågel
Vi bedömer inte att utbildningskrav eller krav på registrering och/eller föranmälan för
utsättningar av fågel bör införas. Som beskrivs i avsnitt 6.1 innehöll vårt andra samråd
två sådana förslag som samrådsinstanserna fick lämna synpunkter på. Efter att ha tagit
del av samrådsinstansernas synpunkter och bedömningar, samt efter en samlad
bedömning av uppgifterna som framkommit under vår utredning ser vi inte behov av att
föreslå den typ av författningsändringar som fanns som förslag i samrådsutskicket.
Grunden för vår bedömning är bland annat att djurskyddslagen redan idag innehåller
övergripande krav på att djurhållare ska ha den kunskap och kompetens som krävs för
att hålla sina djur. Tillsammans med vad som framkommit under utredningen ser vi i
nuläget inte behov av att införa ytterligare utbildningskrav på djurhållare som håller djur
för utsättning för jakt- och fiskeändamål. Om det vid senare tillfälle skulle uppstå behov
av att ställa ytterligare krav på utbildning för de aktuella djurhållarna så ger nuvarande
bemyndigande i djurskyddslagen oss möjlighet att ställa sådana krav i föreskrifter. Det
finns därför inget behov av ändring i lag eller förordning gällande detta.
Vad gäller förslaget avseende krav på registrering och/eller föranmälan av utsättningar
av fågel finns det redan i nuläget krav på att djurhållare som håller fågel i vilthägn ska
vara registrerade som djurhållare hos länsstyrelsen och de aktuella djurhållarna ska
därmed ingå som kontrollobjekt i länsstyrelsernas urval för djurskyddskontrollen.
Vidare visade vårt samråd att det finns risk för betydande konsekvenser för djurhållarna
om de skulle behöva föranmälan utsättningar av fågel och det skulle även vara mycket
svårt att rent praktiskt kunna upprätta en effektiv process för sådan föranmälan som
följd av att det är svårt att på förhand bestämma en exakt tidpunkt för utsättning.
Tidpunkten för utsättning påverkas av yttre förhållanden som exempelvis
väderförhållanden.
Länsstyrelserna skulle kunna ha nytta av att i efterhand få kunskap om när utsättningar
ägt rum i samband med anmälningar av att djur farit illa. Sådan journalföring skulle
också kunna vara till fördel för att öka tillgängligt kunskapsunderlag för
forskningsstudier om utsättningar i landet. En samrådsinstans har framfört att det redan
finns krav på att utsättningsverksamheter ska föra journal över sina utsättningar av
smittskyddsskäl. Vi bedömer dock att sådana journalföringskrav endast gäller vid
förhöjd risk av vissa smittsamma djursjukdomar.
Det skulle därför kunna övervägas om det skulle införas ett mer generellt krav på
journalföring, även ur djurskyddssynpunkt, för att ge länsstyrelsen bättre verktyg att
kunna följa upp djurskyddsproblem som uppstår på grund av felaktiga utsättningar. Mot
bakgrund av vad som framkommit i utredningen ser vi i nuläget dock inte att det finns
sådana djurskyddsproblem vid utsättningarna att det finns behov av att införa ett
journalföringskrav. Om det framöver skulle visa sig finnas behov av ett sådant krav
bedömer vi att vårt nuvarande bemyndigande ger oss möjlighet att föreskriva även om
det. Vi ser därför inte behov av ändring i lag eller förordning heller utifrån denna
aspekt.
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8 Bilagor
Bilaga 1 - Sändlista samråd


SLU



Stockholms universitet



Umeå universitet



Högskolan i Kristianstad



Statens Veterinärmedicinska
Anstalt



Sveriges
fiskevattenägareförbund



LRF



Svenska kennelklubben



Svenska Naturskyddsföreningen



Jägarförbundet



Sveriges Veterinärförbund



Jägarnas riksförbund



Djurskyddet Sverige



Viltmästarförbundet



Djurens Rätt





World Animal Protection

Internationella
viltförvaltningsrådet



Compassion in world farming
(CIWF)



Sveriges Jordägareförbund



Wanås Gods AB



Svenska Djurskyddsföreningen



Sveriges Ornitologiska Förening



Sättfiskodlarna



Skånes Ornitologiska Förening



Kompensationsodlarna





Sportfiskarna

Länsstyrelserna (via
referensgrupp utsedd av 28nätverket) och
Fiskeutredningsgruppen (FUG)
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Bilaga 2 Frågor till samrådsinstanser
Utskick 1
Samråd kring eventuellt behov av att ytterligare reglera djurskyddet
för gräsänder, fasaner, rapphöns och laxfiskar som sätts ut för jaktoch fiskeändamål
Bilaga Fågelfrågor
Bakgrund/Nuläge
1. Beskriv kort er roll och vilka aktörer som ni anser är inblandade i hållning
och utsättning av fåglar för jaktändamål.
2. Hur stor andel av de olika aktörerna är i nuläget anslutna till respektive
branschorganisation och följer branschens egna riktlinjer kring uppfödning
och utsättning av fåglar för jakt?
3. Lämna en kortfattad generell beskrivning av hur årscykeln ser ut för egen
produktion med föräldradjur respektive inköpta kläckägg/unga djur (t.ex.
när kläcks fåglarna, hur länge hålls de och vid vilken tidpunkt sätts de ut i
det vilda). Om kläckägg/unga djur köps in, ange från vilket land.
Djurskydd vid djurhållning (specifikt kopplat till utsättning för jaktändamål)
4. Hur många fåglar håller uppfödarna vanligtvis i nuläget? Vilka arter?
Förekommer det även att andra fågelarter än fasan, gräsand och rapphöna
hålls för utsättning för jaktändamål?
5. Ge en kortfattad generell beskrivning av hur djuren hålls (utrymmen vid
olika åldrar, utfodringsrutiner, miljöberikning etc).
6. Har ni kännedom om eventuella beteendeproblem (t.ex. fjäderhackning) hos
specifikt dessa djurarter?
7. Anser ni att det finns några specifika djurskyddsproblem för fåglar som hålls
i hägn inför utsättning för jaktändamål? I så fall vilka?
8. Om ni anser att det finns djurskyddsproblem - har ni några förslag på hur
djurskyddet kan förbättras vid hållning inför utsättning?
Djurskydd vid tidpunkten för utsättning för jaktändamål
9. Hur långt transporteras djuren innan utsättning i Sverige?
10. Hur långt transporteras djuren vid eventuell export och till vilka länder?
11. Vilken är er bedömning av hur många fåglar av arterna gräsand, rapphöna
och fasan som sätts ut årligen i Sverige?
12. Har antalet som satts ut ökat, minskat eller varit konstant sedan de senaste
åren?
13. Tror ni att antalet kommer öka, minska eller vara konstant de närmaste åren?
14. Hur skiljer sig i förekomst av djur som sätts ut mellan olika delar av landet?

15. Anser ni att det finns risker för djurskyddet kopplat till den metod, tidpunkt,
material etc. som används vid utsättning av fåglar för jaktändamål?
16. Om ni anser att det finns djurskyddsproblem - har ni några förslag på hur
djurskyddet kan förbättras vid utsättningsmomentet?
Djurskydd efter utsättning för jaktändamål
17. Anser ni att miljön (avseende t.ex. skydd, tillgång på föda, predatorer) på de
platser som fåglar sätts ut på idag kan innebära djurskyddsproblem? På
vilket sätt?
18. Känner ni till branschens nuvarande riktlinjer och anser ni i så fall att
djurskyddsproblem motverkas om dessa riktlinjer följs? Saknas det något i
riktlinjerna som skulle förbättra dem med tanke på djurskyddet och i så fall
vad?
19. Om ni anser att det finns djurskyddsproblem - har ni några förslag på hur
djurskyddet efter utsättning kan förbättras?
20. Har ni några uppgifter om dödlighet i det vilda för de fåglar som sätts ut för
jaktändamål?
21. Anser ni att djurvälfärden i det vilda är sämre, likvärdig eller bättre för de djur
som sätts ut för jaktändamål än för viltfödda djur av motsvarande art?
Lagstiftning
22. Anser ni att det finns behov av att i lagstiftning ytterligare reglera djurskyddet
för fåglar som sätts ut för jaktändamål?
Svara bara JA eller NEJ – mer information och kommentarer kan lämnas under
frågan nedan.
23. Hållande och utsättning av fåglar för jaktändamål regleras i flera olika
lagstiftningar
(bl.a.
miljöbalken,
jaktlagstiftningen
och
djurskyddslagstiftningen). Ser ni några områden där ni anser att:
a. Lagstiftning som reglerar djurskyddet helt saknas eller är
otillräcklig? Beskriv.
b. Lagstiftning med annat huvudsyfte än djurskydd inverkar negativt
eller positivt på djurskyddet? Beskriv.
c. Lagstiftning som reglerar djurskyddet kommer i konflikt med
lagstiftning med annat huvudsyfte? Beskriv.
d. Lagstiftningen som reglerar djurskyddet är otydlig eller svår att
efterleva? Beskriv.
24. Har ni några konkreta förslag på hur lagstiftningen bör ändras?
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Bilaga Fiskfrågor
Bakgrund/Nuläge
1. Beskriv kort er roll och vilka aktörer som ni anser är inblandade i hållning
och utsättning av fisk för fiskeändamål.
2. Lämna en kortfattad generell beskrivning av hur årscykeln ser ut (t.ex. hur
länge hålls fiskarna i odling och vid vilken tidpunkt sätts de ut i det vilda).
Djurskydd vid djurhållning (specifikt kopplat till utsättning för fiskeändamål)
3. Anser ni att det finns några djurskyddsproblem för fiskar som hålls i odling
inför utsättning för fiskeändamål?
4. Anser ni att kraven på djurhållningen (täthet, utfodring, ljusstyrning etc) för
fiskar som ska sättas ut i naturen bör skilja sig åt från fiskar som hålls för
livsmedelsproduktion? På vilket/vilka sätt?
5. Om ni anser att det finns djurskyddsproblem - har ni några förslag på hur
djurskyddet kan förbättras vid hållning inför utsättning?
Djurskydd vid tidpunkten för utsättning för fiskeändamål
6. Har antalet som satts ut ökat, minskat eller varit konstant sedan de senaste
åren?
7. Tror ni att antalet kommer öka, minska eller vara konstant de närmaste åren?
8. Hur skiljer sig i förekomst av djur som sätts ut mellan olika delar av landet?
9. Hur långt transporteras djuren innan utsättning i Sverige?
10. Anser ni att det finns risker för djurskyddet kopplat till den metod, tidpunkt,
material etc. som används vid utsättning av fisk för fiskeändamål?
11. Om ni anser att det finns djurskyddsproblem - har ni några förslag på hur
djurskyddet kan förbättras vid utsättningsmomentet?
Djurskydd efter utsättning för fiskeändamål
12. Anser ni att miljön (avseende t.ex. skydd, tillgång på föda, predatorer) på de
platser som fiskar sätts ut på idag kan innebära djurskyddsproblem? På vilket
sätt?
13. Om ni anser att det finns djurskyddsproblem - har ni några förslag på hur
djurskyddet efter utsättning kan förbättras?
14. Har ni några uppgifter om dödlighet i det vilda för de fiskar som satts ut för
fiskeändamål?
15. Anser ni att djurvälfärden i det vilda är sämre, likvärdig eller bättre för de
djur som sätts ut för fiskeändamål än för viltfödda djur av motsvarande art?
Lagstiftning
16. Anser ni att det finns behov av att i lagstiftning ytterligare reglera djurskyddet
för laxfiskar som sätts ut för fiskeändamål?
Svara bara JA eller NEJ – mer information och kommentarer kan lämnas under
frågan nedan.

17. Hållande och utsättning av fiskar för fiskeändamål regleras i flera olika
lagstiftningar
(bl.a.
miljöbalken,
fiskelagstiftningen
och
djurskyddslagstiftningen). Ser ni några områden där ni anser att:
a. Lagstiftning som reglerar djurskyddet helt saknas eller är
otillräcklig? Beskriv.
b. Lagstiftning med annat huvudsyfte än djurskydd inverkar negativt
eller positivt på djurskyddet? Beskriv.
c. Lagstiftning som reglerar djurskyddet kommer i konflikt med
lagstiftning med annat huvudsyfte? Beskriv.
d. Lagstiftningen som reglerar djurskyddet är otydlig eller svår att
efterleva? Beskriv.
18. Har ni några konkreta förslag på hur lagstiftningen bör ändras?
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Utskick 2
Frågor
1. Flertalet samrådsinstanser har i sina svar på det första samrådet uttryckt
att de ser ett behov av att säkerställa att djur som sätts ut i naturen har
goda förutsättningar att överleva i naturen. Ett sätt att tillgodose detta
skulle kunna vara att införa en ny paragraf i djurskyddslagstiftningen som
lyder:
”Djur som föds upp för att sättas ut i naturen för jakt eller fiskeändamål
ska hållas och födas upp på sådant sätt att deras utveckling vad gäller
fysiologi, beteende och härdighet ger dem goda förutsättningar för att
anpassa sig till ett liv i det vilda”.
a) Anser ni att författningsförslaget skulle inverka positivt på djurskyddet
för de aktuella djuren?
b) Anser ni att författningsförslaget skulle påverka företags
konkurrenskraft eller möjlighet att bedriva företag på landsbygden? I så
fall på vilket sätt? Om ni anser att förslaget skulle innebära ökade
kostnader för företag, beskriv i så fall på vilket sätt.
c) Anser ni att författningsförslaget skulle påverka privatpersoners
möjlighet att utöva fritidssysselsättning i form av jakt eller fiske?
d) Anser ni att författningsförslaget skulle påverka miljön eller den
biologiska mångfalden?
e) Skulle ni vara positiva eller negativa till om utredningen föreslog detta
författningsförslag till regeringen?
f) Övriga synpunkter på förslaget?
2. Flertalet samrådsinstanser har i sina svar på det första samrådet uttryckt
att de ser ett behov av att säkerställa att djur sätts ut i en miljö som har de
förutsättningar som krävs för att de ska kunna överleva. Ett sätt att
tillgodose detta skulle kunna vara att införa en ny paragraf i
djurskyddslagstiftningen som lyder:
”Utsättning av djur av viltart för jakt eller fiskeändamål får endast ske
om det finns goda möjligheter för djuren att anpassa sig till ett liv i det
vilda och tillgodose sitt behov av föda, vatten och skydd.”
a) Anser ni att författningsförslaget skulle inverka positivt på djurskyddet
för de aktuella djuren?
b) Anser ni att författningsförslaget skulle påverka företags
konkurrenskraft eller möjlighet att bedriva företag på landsbygden? I så
fall på vilket sätt? Om ni anser att förslaget skulle innebära ökade
kostnader för företag, beskriv i så fall på vilket sätt.
c) Anser ni att författningsförslaget skulle påverka privatpersoners
möjlighet att utöva fritidssysselsättning i form av jakt eller fiske?

d) Anser ni att författningsförslaget skulle påverka miljön eller den
biologiska mångfalden?
e) Skulle ni vara positiva eller negativa till om utredningen föreslog detta
författningsförslag till regeringen?
f) Övriga synpunkter på förslaget?
3. Flertalet samrådsinstanser har i sina svar på det första samrådet uttryckt
att de ser ett behov av att säkerställa att de djurhållare som sätter ut djur i
naturen har den kunskap som krävs för att garantera att lämpliga djur sätts
ut på lämpligt sätt vid lämplig plats och vid lämplig tidpunkt. Ett sätt att
tillgodose detta behov skulle kunna vara att införa en ny paragraf i
djurskyddslagstiftningen som ställer krav på någon form av utbildning för
dessa djurhållare. Exakt hur en sådan utbildning skulle vara utformad,
vem som skulle organisera den eller vad den skulle innehålla behöver
utredas ytterligare.
a) Anser ni att ett krav på utbildning för djurhållare som sätter ut djur
skulle ha möjlighet att inverka positivt på djurskyddet för de aktuella
djuren?
b) Skulle ni vara positiva eller negativa till om ett krav på utbildning i
någon form föreslogs av utredningen med tillägget att omfattning,
organisation och innehåll behöver utredas ytterligare?
c) Har ni några förslag på hur en sådan utbildning skulle kunna
organiseras?
d) Finns det redan idag utbildningar som ni anser ger tillräckligt med
kunskap om utsättningar?
e) Anser ni att ett krav på utbildning i någon form skulle påverka företags
konkurrenskraft eller möjlighet att bedriva företag på landsbygden? I så
fall på vilket sätt? Om ni anser att förslaget skulle innebära ökade
kostnader för företag, beskriv i så fall på vilket sätt.
f) Anser ni att ett krav på utbildning i någon form skulle påverka
privatpersoners möjlighet att utöva fritidssysselsättning i form av jakt
eller fiske?
g) Anser ni att ett krav på utbildning i någon form skulle påverka miljön eller den
biologiska mångfalden?
h) Övriga synpunkter på förslaget?
4. Flertalet samrådsinstanser har i sina svar på det första samrådet uttryckt
att de ser ett behov av att länsstyrelsen får kännedom om var och när
utsättning av fågel för jaktändamål sker*. Detta skulle ge
kontrollmyndigheten en möjlighet att vid behov kontrollera djurskyddet
vid utsättningsverksamhet som idag saknas. Ett sätt att tillgodose detta
skulle kunna vara att införa en ny paragraf i lagstiftningen som ställer krav
på att länsstyrelsen ska få kännedom om utsättning av fågel innan den
sker.
7

a) Anser ni att författningsförslaget skulle inverka positivt på djurskyddet
för de aktuella djuren?
b) Anser ni att författningsförslaget skulle påverka företags
konkurrenskraft eller möjlighet att bedriva företag på landsbygden? I så
fall på vilket sätt?
c) Anser ni att författningsförslaget skulle påverka privatpersoners
möjlighet att utöva fritidssysselsättning i form av jakt eller fiske?
d) Anser ni att författningsförslaget skulle påverka miljön eller den
biologiska mångfalden?
e) Skulle ni vara positiva eller negativa till om utredningen föreslog detta
författningsförslag till regeringen
f) Övriga synpunkter på förslaget?
* Krav på notifiering till länsstyrelsen finns redan vid utsättning av fisk.

Bilaga 3 Yttrande från SLUs vetenskapliga råd för
djurskydd om djurvälfärd vid utsättning av
djur för jakt och fiske - inledning
Texten nedan är kopierad ur SLUs yttrande (SLU ID: SLU..scaw.2020.2.6-20) från den
18 maj 2020. Texten innehåller rådets sammanfattning samt förslag till regeländringar.
För hela yttrandet hänvisar vi till SLU:s webbplats36. Yttrandet finns även tillgänglig i
Jordbruksverkets diarium (dnr. 5.2.17-10963/2019).

Sammanfattning
SLUs vetenskapliga råd för djurskydd har fått i uppdrag av Jordbruksverket att
sammanställa aktuell forskning kring utsättning av djur för jakt och fiske samt att belysa
eventuella kunskapsluckor på området. Uppdraget omfattar gräsand, rapphöna, fasan och
laxfiskar. Bruket att föda upp fåglar och fiskar för utsättning i syfte att gynna jakt och
fiske ifrågasätts inte sällan av etiska skäl, men den diskussionen ligger utanför fokus för
denna rapport.
Utsättning av fågel och fisk är en antropogen verksamhet som, till skillnad från många
andra typer av mänsklig påverkan, syftar till att gynna arterna i fråga. Det kan handla om
naturvårdsinsatser, att återinföra försvunna arter eller att på andra sätt berika ekosystemet,
inte sällan med ökade möjligheter till jakt eller fiske som slutändamål. Ofta förbereds och
åtföljs utsättningar av habitatförbättrande åtgärder som inte endast gynnar de utsatta
individerna och deras artfränder, utan även har positiva konsekvenser för biologisk
mångfald och ekosystemet i stort. I utarbetandet av regelverket knutet till utsättning av
fågel och fisk är det viktigt att även beakta de positiva föresatserna och de konsekvenser
som verksamheten kan medföra. Annars riskerar man att engagemang och incitament
förloras, till men för biologisk mångfald och en rik och levande landsbygd.

Fågel
Uppfödning av vilda fåglar för utsättning bedrivs för jaktändamål och hundträning samt
för att förstärka befintliga, vilda populationer. Omfattningen av den svenska
uppfödningen är inte känd. Djurhållningen i vilthägn är till stora delar oreglerad i
lagstiftningen. Branschen har däremot utformat egna riktlinjer som ger vägledning
avseende vissa delar av uppfödningen, men det är oklart i vilken omfattning dessa följs.
Det finns en avsevärd variation mellan anläggningar och mellan fågelarter vad gäller
skötsel och miljö, t.ex. utformning av voljärer, grad av miljöberikning samt hur länge
fåglarna stödutfodras efter utsättning. Vissa anläggningar driver integrerad verksamhet
som innefattar alla steg i uppfödningen, det vill säga hållning av avelsfåglar för
äggproduktion, kläckeriverksamhet, uppfödning och utsättning. Andra anläggningar är
specialiserade på enskilda steg i processen (ej integrerad verksamhet). Det finns även
djurhållare som enbart köper in fåglar för direkt utsättning i egna marker. Majoriteten av
avelsfåglarna är uppfödda i hägn, men infångning av viltlevande fasan förekommer.
Gräsänder som används i avel hålls i grupp i anslutning till en damm. Efter en säsong
brukar vanligen avelsdjuren släppas fria. De nykläckta ällingarna och kycklingarna föds
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upp i flock inomhus med tillskottsvärme den första tiden och tillvänjs sedan successivt
till utevistelse. Ålder vid utsättning varierar beroende på art. Utsättning sker i mindre
grupper eller i särskilda utsättningshägn. Efter utsättning utfodras fåglarna under en tid.
Forskning om effekten av olika inhysnings- och skötselmetoder på djurvälfärden hos
fåglar i hägn är mycket begränsad. I viss mån kan den kunskap som finns om andra
fjäderfän appliceras på viltfågel men domesticerade fåglar kan vara bättre anpassade till
dessa djurhållningssystem. Hos vilda fåglar kan en ökad djurtäthet medföra stress,
traumatiska skador samt spridning av olika infektiösa sjukdomar. Riktlinjer för
gruppstorlek och beläggningsgrad under uppfödning av kycklingar och ällingar saknas i
svensk lagstiftning.
Branschen har utformat en rekommendation om mått för och utformning av burar och
voljärer, men Rådet saknar information om i vilken grad dessa tillämpas. Infångning och
acklimatisering till fångenskap anses generellt orsaka avsevärd fysiologisk stress hos
vilda fåglar. I en rapport från Storbritannien anses fjäderplockning och kannibalism vara
de viktigaste välfärdsproblemen. Dessa beteenden förebyggs med hjälp av mekaniska
hinder såsom näbbringar, näbbhättor eller näbbkorgar. Detta förhindrar endast utförandet
av oönskade beteenden, men löser inte orsaken till att beteendena uppstår. Det är inte
dokumenterat vilka av dessa hjälpmedel som används i Sverige och i vilken omfattning,
eller hur de påverkar fåglarnas välfärd. Risken för fjäderplockning och kannibalism kan
påverkas av beläggningsgrad, hygien, foder, tillgång till miljöberikning och av
skötselrutiner. Insynsskydd mellan voljärerna kan vara fördelaktigt. Det finns
kunskapsbrister avseende hälsoläget bland såväl avelsfåglar som kycklingar och ällingar
hos svenskuppfödda viltfåglar eftersom forskning saknas och laboratorieundersökningar
av flockar med sjukdomssymtom eller ökad dödlighet endast utförs i begränsad
omfattning.
För att minska risken för smitta är en god hygien i kläckare och uppfödningshus viktigt.
Djuren behöver tillräckligt många foder- och vattenplatser, samt tillgång till grus och
sandbad. Det är viktigt att fåglarna hanteras med omsorg under infångande och transport.
Det är också viktigt att djuren är i god kondition vid utsättningen, att de stödutfodras och
har tillgång till dricksvatten. Utsättningen bör ske vid god väderlek och i en för arten
lämplig biotop. Internationell forskning visar att överlevnaden efter utsättning är lägre
hos utsatta fåglar än hos viltkläckta fåglar. Vanliga dödsorsaker är predation och jakt.
Oavsiktlig selektion i vilthägnen kan på sikt leda till att den genetiska sammansättningen,
de fysiologiska egenskaperna och beteendet förändras även i den vilda populationen.
Selektionen kan bl.a. innebära att temperamentet förändras (djuren blir mindre skygga)
så att risken att dödas av predatorer ökar. Änder kan få en förändrad näbb vilket kan ge
sämre förmåga till fodersök. De kan även få ett förändrat migrationsbeteende, vilket kan
ha betydelse för överlevnaden.
Ett annat område där det saknas kunskap är eventuella risker i samband med utsättning
av viltfågel avseende effekter på miljön, till exempel ökad tillförsel av näringsämnen i
vattendrag och sjöar där änder släpps ut samt risker för spridning av smittämnen i miljön.

Fisk
Uppfödning av fisk sker i slutna eller öppna system. Odlad fisk föds upp i fångenskap för
livsmedelsproduktion eller för utsättning. Utsättning av laxfiskar i Sverige är till största
delen s.k. kompensationsutsättningar, d.v.s. utsättning av fisk i vatten vars naturligt
reproducerande fiskbestånd påverkas negativt av vattenkraftsexploatörer, vilket regleras
i vattendomar för respektive vattendrag och exploatör.
Det förekommer även att vilda fiskar fångas och flyttas mellan olika vattensystem. För
stödutsättningar och återintroduktioner (i vatten där fisken försvunnit) i syfte att främja
sport- och fritidsfiske krävs tillstånd. Utsättning sker vanligen av icke könsmogen fisk,
d.v.s. yngel eller smolt, men inom sportfisket kan även utsättning av vuxna fiskar vara
aktuellt. Vid uppfödningsformen ”sea-ranched” fångas vilda fiskar som mjölkas på ägg
och spermier, varefter befruktning och vidare uppfödning sker i fångenskap.
Uppfödningen sker vanligen i öppna system (kassar) och utsättning sker vanligen tidigt i
livscykeln (som smolt) i form av kompensationsutsättningar, stödutsättningar och
återintroduktioner.
Fiskarna kan utsättas för stress i samband med infångande, transport och utsättning. För
trånga miljöer och dåligt anpassade vattenförhållanden ger en sämre djurvälfärd.
Samtidigt är fiskarna skyddade från predation och födobrist under uppfödningen. Yngel
är mer känsliga än äldre fiskar för förändringar i vattenmiljön. Hantering och transport
initierar vanligen en kraftig stressrespons hos laxfiskar men en variation mellan arter kan
förekomma. Syresättning, vattentemperatur och vattenkemi har stor betydelse, speciellt i
slutna system, och en hög grad av transportstress ökar dödligheten efter utsättning. En
period av 2–5 dygns svält före transport förbättrar förhållandena under transporten.
Håvning bör i möjligaste mån undvikas och risken för frysskador vid kall väderlek bör
beaktas. Jordbruksverkets föreskrifter om djurhälsokrav för djur och produkter från
vattenbruk innehåller bestämmelser om förflyttning och transport, och efterlevnaden har
stor betydelse för djurvälfärden. Bedövningsmedel eller lugnande medel i låg dos kan
mildra fysiologisk stress under transport men det är oklart hur fisken påverkas efter
utsättning. Vattentemperaturen under transport bör hållas under 10°C, gärna mellan 1 och
5°C. Förflyttning av laxfiskar mellan olika temperaturer får inte ske utan en långsam
tillvänjning. Vid längre transporter kan en salthalt på 0,5–1,0 % natriumklorid förbättra
välfärden. En god syresättning måste säkerställas och en låg ljusintensitet är fördelaktigt.
Djurvälfärden vid utsättning påverkas av fiskarnas möjlighet att anpassa sig till miljön på
utsättningsplatsen och deras genetiska predisposition för att leva vilt. Genpoolen hos vilda
populationer kan påverkas om utsatta individer reproducerar sig med vilda artfränder,
men det finns få vetenskapliga belägg för detta.
Utsättning kan ske antingen genom s.k. ”hard release” där fisken flyttas från
uppfödningen och släpps direkt i den nya miljön, eller s.k. ”soft release” där fisken får
möjlighet att gradvis anpassa sig till den nya miljön. Det senare kan t.ex. ske i ett inhägnat
område i skyddad miljö under 5–7 dagar, vilket minskar stressen, skyddar från predation
och födobrist, säkrar tillgången till föda och ger en högre överlevnad. Vid utsättning av
befruktade ägg påverkas ynglen av miljön på samma sätt som vilda yngel.

Förslag
Den juridiska frågan om hur långt människans ansvar för djuren sträcker sig efter
utsättning behöver utredas. Det är myndigheternas ansvar att tydliggöra detta i
lagstiftningen.

Fågel
I samband med utredningen har kunskapsbrister identifierats. Rådet föreslår därför att
medel för kunskapsinhämtning och forskning avsätts. Detta bör göras i nära samarbete
med viltuppfödarna (både de som föder upp och de som sätter ut fåglar), andra intressenter
och berörda organisationer. Erfarenheter från andra länder bör inhämtas. Följande
åtgärder är särskilt angelägna:
•

Inventera behovet av utbildningsinsatser för uppfödare av fågel för utsättning.

•

Kartlägga och utvärdera användning och utformning av burar för hållning av
avelsfåglar, hållning av viltfåglar på nät, utformning av rastgårdar och
utsättningshägn samt rutiner för utsättning.

•

Utvärdera förebyggande miljöberikning och andra åtgärder mot fjäderplockning
och aggressiv hackning, samt välfärdskonsekvenser av användning av näbbringar,
näbbhättor och liknande.

•

Undersöka i vilken omfattning beteendeavvikelser och stress förekommer bland
avelsfåglar och under uppfödning av ungfåglar. Vid sådana studier bör särskild
hänsyn tas till att det rör sig om tre olika icke-domesticerade fågelarter och att en
tydlig målsättning med uppfödningsformen är att bibehålla naturligt flyktbeteende
och skygghet hos fåglarna som ska släppas ut, eftersom det gynnar deras
överlevnad, t.ex. genom att undvika predation.

•

Inventera förekomst av yttre skador (skadad fjäderdräkt, hudskador, fotskador,
mm.) och hälsoläge hos avelsfåglar och fåglar för utsättning.

•

Inhämta kunskap om eventuella för- och nackdelar med import avseende påverkan
på de vilda populationerna av gräsand, fasan och rapphöna, vilket det finns
begränsad kunskap om idag.

•

Inventera uppfödarnas erfarenheter av utsättning, och ta fram riktlinjer för lämplig
miljö- och biotopförbättring för respektive art, så att överlevnaden och reproduktion
efter utsättning gynnas.

•

Utreda behovet av provtagning av Salmonella spp. och andra patogener i stora
avelshägn och inför utsättning, för att undvika smittspridning till vilda djur och i
miljön samt till livsmedelskonsumenter. Idag är förekomsten av patogener i
vilthägn i stort sett okänd. Innan sådan eventuell provtagning införs måste dock
konsekvenser av åtgärder och möjligheter till kostnadsersättning vid påvisad
salmonellaförekomst beaktas.

Rådet föreslår även att denna djurhållningsform, i likhet med andra djurslag som hålls av
människan, regleras med hänsyn till befintlig och nyvunnen kunskap. Regleringen bör
omfatta:
1. Djurskyddskrav vid avel och uppfödning, transport och utsättning av gräsand, fasan
och rapphöna i vilthägn.
2. Ett centralt register över kommersiella anläggningar med kläckeriverksamhet och
viltuppfödning.
3. Obligatorisk journalföring av kläckeriverksamhet, inköp, försäljning och utsättning på
stora anläggningar för att underlätta smittspårning. Veterinär med fågelkompetens bör
knytas till alla större anläggningar.
4. Eventuell provtagning av patogener på stora anläggningar.

Fisk
Kompensationsutsättning av fisk regleras i ett antal vattendomar och är tämligen väl
kontrollerad. Likaledes kräver utsättning av fisk som restaureringsåtgärd och för
sportfiske erforderliga tillstånd från aktuell länsstyrelse. Som helhet anser Rådet att
verksamheten är väl reglerad, även med avseende på fiskens välfärd under uppfödning
och transport. Kunskapsluckorna rör snarare vad som händer efter utsättning, huruvida
utsatt fisk är mer utsatt för predation och sjukdomar än viltfödd fisk. Härvidlag anser
Rådet det motiverat att genomföra storskaliga studier av konsekvenser efter utsättning.
rapport – slutsatser och förslag.
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