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Hej Lars-Olof. 
  

Du har gjort en förfrågan om expertutlåtande angående typgodkännande och test av fångstredskap.  
Mitt svar till dig avses att bifogas som handling till Förvaltningsrätten. 
 
 
Undertecknad får framföra följande; 
Typgodkännande av fångstredskap regleras enligt jaktförordningen (1987:905) § 11.  
 

Av lydelsen framgår inte att ett beslut ska föregås av ett test av redskapet och därmed utgöra 
underlag för beslut i ärendet. Typgodkännandet sker efter samråd med Jordbruksverket.  
 
Någon egentlig "test" har inte genomförts sedan 1989 men däremot har en utvärdering i vissa 
sammanhang skett genom de veterinärutlåtande som genomförts i samband med att djur fångats 
och avlivats av personer som har haft disp. för att använda ej typgodkända fångstredskap.  
 
Avseende fällor för lodjur har Naturvårdsverket i beslut om jakt utfärdat en generell disp.  
I flertalet fall har det skett en jämförelse med tidigare typgodkända fällor inför ett beslut i enskilt fall.  
 

Ovanstående beskrivning avser levandefångstfällor. 
  
 
Ingånget EU-avtal mellan EU, Kanada, Ryssland och USA gäller för bl.a. länder anslutna till EU.  
 
Avtalet reglerar bl.a. vad som gäller vid användning och test av fångstredskap. 
 

Avtalet omfattar ett antal uppräknade arter men som inte omfattar t.ex. vildsvin.  
 

Däremot hänvisar avtalet till gällande ISO-standard vad avser genomförande av test oavsett djurart.  
 

Utbildning, dokumentation m.m. är krav som framgår av ISO-standarden. 
 

Avtalet anger också den nivå på ev. skador som ska ligga till grund för ett typgodkännande. 
 

Avtalet anger också det antal djur som ska ligga till grund för en vetenskaplig bedömning.  
 

I sammanhanget bör nämnas att Naturvårdsverket har gjort en framställan till regeringen om en 
förändring i jaktförordningen, som harmoniserar med vad som anges i EU-avtalet. 
 
 

De handlingar, slutrapport avseende test av vildsvinsfällor, som jag har tagit del av visar på 
allvarliga brister.  
 

Detta gäller f.f.a. genomförande (utb. av anlitad personal enl. ISO-standard), dokumentation  

(fångstplats, avlivning mm.), antal "försöksdjur", antal fällor vid test samt skadenivå enligt EU-avtal. 
 
 
Undertecknad har varit anställd av Naturvårdsverket under tiden 1989-01-01 - 2011-06-26 och bl.a. 
ansvarat för typgodkännande av fångstredskap.  

Jag har även anlitats som expert av EU i sammanhanget, samt under 9-års tid, vid utarbetande av 
ISO-standarden. 
 

Ev. frågor från Förvaltningsrätten i ämnet besvaras på tel. 0220 30844 eller 070 6336596 

 
Hälsningar  

Tommy Svensson 


