Anteckningar från möte med de blå näringarna 19 mars 2020
Deltagare från Jordbruksverket
Fredrik Woods, biträdande projektledare för AHL-projektet
Shabnam Hansen, smittskyddshandläggare
Jenny Kanerva Eriksson, smittskyddshandläggare
Maria Nyström, projektdeltagare AHL
Klara Eskilsson, teamledare för AHL-projektet, bl.a. för frågor som rör vattenlevande djur
Jessica Hagård, kommunikatör
Daniel Melin, fritidsfiskesamordnare SJV
Frida Solstrom, vattenbrukssamordnare
Johan Penner Samordnare yrkesfiskare och vattenbruk SJV
Sofia Petersson, projektledare för förstudie om register
Pernilla Granath Limstrand, verksjurist
Externa deltagare:
Eva Lavett, Sveriges fiskares producentorganisation
Åke Forsén, Vattenfall
Kalle Gullberg, Länsstyrelsen
Malin Skog, konsult fiske och vattenbruksfrågor
Sofia Brockmark, Havs- och Vattenmyndigheten
Thomas Abrahamsson, entreprenör ifiske (riktad mot fritidsfiskare)
Mats Ingemarsson, Svenska Insjöfiskares Centralförbund
Daniel Wikberg, Matfiskodlarna
Mötets mål och sammanfattning
Jordbruksverkets främsta syfte med mötet var att bjuda in referensgruppen de blå näringarna för att
erbjuda möjligheten för dessa att utse representanter till en mindre referensgrupp för AHL med
inriktning mot vattenlevande djur. Inga personer nominerades till en sådan grupp. Jordbruksverket
kommer därför att välja ut de personer som man bedömer lämpliga att ingå i en grupp, samt bjuda in
dem till möten.

1. Inledning
Fredrik Woods, biträdande projektledare för AHL-projektet på Jordbruksverket välkomnade alla
deltagare och särskilt alla externa deltagare.
2. Info om AHL projektet och nya AHL
AHL = Animal Health Law
Fredrik Woods presenterade AHL-projektet, inklusive tidsramar samt utmaningar. Se bild 3-6 i
bifogad presentation ”AHL kopplat till vattenlevande djur”.

Shabnam Hansen gjorde en genomgång av AHL med fördjupning kring det som särskilt avser
vattenlevande djur. Se bild 7-15 i bifogad presentation ”AHL kopplat till vattenlevande djur”.

3.

Diskussion utifrån förberedda frågor,

Se bild 16 i bifogad presentation ”AHL kopplat till vattenlevande djur”.
a. Vad är viktigt för er framöver? Finns det några orosmoln eller farhågor?
Följande inspel i frågan gavs:
-

-

-

Viktigt att få veta förändringar mot nuvarande läge, så snart
Jordbruksverket får information.
Att inte gripas av panik när situationer dyker upp, utan att man innan har
identifierat vad som ska göras i vissa situationer.
Önskvärt att AHL reglerar även förflyttning av levande vild fisk som ska gå
till konsumtion, så detta inte faller mellan stolarna så som det gör med
nuvarande lagstiftning. Om fisken inte matas klassas verksamheten inte
som vattenbruk.
Kommer fiske som fritidsaktivitet (som sätts ut för att fiskas – put-andtake) som i slutändan konsumeras påverkas negativt? Handlar om många
mindre idéella föreningar.
Hobbyodlare och små aktörer kan ha begränsad kunskap och vara svåra att
nå ut till.
Att inte öka den administrativa bördan och kostnaderna ytterligare för
fisket och vattenbruket. Branscherna är redan genomreglerade och i stort
behov av regelförenklingar. Det finns en tydlig koppling mellan såväl
sättfiskodling som kompensationsodling av fisk och fiske/fisketurism. Det
är viktigt att nya regler/registerkrav inte utformas på sådant sätt att det
inverkar negativt för förutsättningarna för dessa näringars bedrivande.

b. Vilken information vill ni ha på webben?
Jessica Hagård presenterade websidan om AHL som den ser ut i dagsläget, se
https://www.jordbruksverket.se/ahl . Här finns bland annat en lista över delegerade
akter och genomförandeakter, där deras status framgår. En undersida finns som gäller
vattenlevande djur. Det finns en prenumerationstjänst.
Fredrik Woods berättade att en webb-utbildning om AHL är under framtagande.
Följande inspel i frågan gavs:
-

Kortfattad, lättbegriplig och uppdaterad information önskas.
Önskemål om ett träd eller flödesschema som visar när i tiden man ska
vara extra uppmärksam på att nytt kan komma.
Det måste vara enkelt att hitta det som är relevant. Tänk utifrån
målgrupperna, t.ex. vad är intressant för entreprenörer.

c. Vilka kanaler kan vi använda oss av i kommunikationsarbetet? Hur når vi alla
företag som kan bli berörda av de nya registerkraven?
Jordbruksverket behöver hjälp med att hitta kanaler för information och vilka
målgrupper som idag inte nås. Att informera grupper eller organisationer och inte enbart
enskilda är viktigt. Följande inspel kring kanaler gavs:

-

Listor över importörer (enskilda)
Kommuner (för små aktörer)
Zoo-affärer (för små aktörer)
Djurparker
Branschtidningar
Sociala medier (för små aktörer)
Universitet och forskare
Jordbruksverket har genom sina tre referensgrupper på yrkesfiskets,
fritidsfiskets och vattenbrukets område alla kontakter till de relevanta
bransch- och producentorganisationerna.

Jordbruksverket uppmanar alla att informera om de kanaler man kommer på.

4. Arbete framåt
Jordbruksverket önskar en mindre grupp som kan användas som referensgrupp, gärna 10 personer
som representerar de blå näringarna brett. Jordbruksverket önskar att personer nomineras till en
sådan grupp. Inga personer anmälde sig vid mötet som frivilliga deltagare till en sådan referensgrupp.
De blå näringarnas representanter ser inte nyttan med att delta i en så bred grupp och önskar
speciella möten för respektive undergrupp, t.es. yrkesfiskare, vattenbrukare, fritidsfiske,
hobbyverksamhet.
Jordbruksverket bedömer att alla grenar av de blå näringarna omfattas av många delar av AHLreglerna och har inte möjlighet att erbjuda separata möten för olika undergrupper.
Mötesinbjudningar kan i viss mån skickas till de som berörs av de frågor som ska diskuteras, men
Jordbruksverket har inte möjlighet att ta upp samma fråga flera gånger i olika undergrupper.
Eftersom ingen vill delta i en referensgrupp för vattenlevande djur ställdes frågan om den gruppen
inte efterfrågas. Branschen menar att gruppen behövs men att de som är intresserade av en specifik
fråga deltar på respektive möte. Branschen kan eventuellt behöva hjälpa till att namnge dem som är
aktuella för olika frågor.

