
Fredrikdal den 14 oktober 2009 
Till Marknadsdomstolen 
 
För att klargöra vilka regler som gäller vid typgodkännande av levandefångstfällor så 
har jag efterfrågat en kort redovisning av Tommy Svensson, handläggare av dessa 
frågor vid Naturvårdsverket sedan 1988 samt också EU-expert i dessa frågor, tillika 
arbetat med nedan angiven ISO standard, till marknadsdomstolen om gällande 
regler. Tommy är för närvarande sjukskriven men har som privatperson lämnat 
följande svar på mina frågor till honom, efter att svaren nedtecknats har Tommy fått 
texten uppläst av mig och kunnat bekräfta att svaren är riktigt uppfattade.  
Det är önskvärt att Mikael Pauli från Marknadsdomstolen också bekräftar med 
Tommy att de lämnade uppgifterna är riktiga före rättegångens början. 
 
Ett godkännande av levandefångst fällor ska tillgå på följande sätt.  
 
1. NV tar emot ansökan från den sökande. 
 
2. NV beslutar efter studier av ritningar och okulär besiktning om fällan är lämplig 
    för den avsedda djurarten. I sammanhanget görs en jämförelse med tidigare  
    typgodkända fällor. 
 
3. NV skickar ärendet på remiss till Jordbruksverket för samrådsförfarande  
    enligt bestämmelser i jaktlagstiftningen. 
 
4. När Jodbruksverket lämnat sitt yttrande fattas beslut i ärendet och den sökande 
    underrättas om detta. 
 
5. Ett beslut om avslag är överklagningsbart. 
 
 
Det finns två avtal som gäller för test av fällor och fångstmetoder, en ISO-standard 
och ett avtal mellan EU, Kanada, Ryssland och USA. 
 
EU-avtalet är bindande för alla medlemsländer men vildsvin omfattas inte av detta 
avtal i dagsläget. 
 
ISO standarden anger hur de praktiska testerna ska utföras och är internationell. 
 
Då vildsvin inte omfattas av EU avtalet så kan inga tester beviljas och omfattas därför 
inte heller av det testförfarande som beskrivs i ISO standarden. 
 
Djurförsöksetiska nämndens tillstyrkande av en pilotstudie och resultatet av en sådan 
är inget direkt krav för att erhålla ett typgodkännande, och i vilket fall som helst så bör 
rimligen en sådan studie genomföras i enlighet med vad som följer av EU-avtalet och 
ISO standarden. Vilket inte är fallet i ansökan från Statens Veterinärmedicinska 
Anstalt till Djurförsöksetiska Nämnden och deras beslut i ärendet. 
 
 
Vänligen Lars-Olof Lundgren 


