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Utkom från trycket
den 23 juni 2003

utfärdad den 12 juni 2003.
Regeringen föreskriver1 i fråga om artskyddsförordningen (1998:179) 2
dels att 12 § och rubriken närmast före 12 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 11 a och
11 b §§, samt närmast före 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Förbud mot införsel, förvaring och transport av levande
sötvattenskräftor
11 a § Det är förbjudet att till Sverige föra in levande sötvattenskräftor av
arter inom familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae. Förbudet
gäller kräftornas alla levnadsstadier.
11 b § Det är förbjudet att förvara och att transportera levande sötvattenskräftor av arter inom familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae.
Förbudet gäller kräftornas alla levnadsstadier.
Förbudet gäller inte flodkräftor (Astacus astacus) eller signalkräftor (Pacifastacus leniusculus) som fångats eller odlats i Sverige.

Undantag från 3 och 7–11 b §§3
12 §4 Statens jordbruksverk får medge undantag från bestämmelserna i 3,
7, 8 och 11 a §§. Naturvårdsverket får medge undantag från bestämmelserna
i 9, 10 och 11 §§. Fiskeriverket får medge undantag från bestämmelserna i
11 b § första stycket. Verken skall vid behov samråda med varandra.
Undantag får beslutas i det enskilda fallet eller meddelas som föreskrift
och skall avse naturvårds-, forsknings- eller undervisningsändamål. Undantag får medges endast om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och om hanteringen inte kommer att påverka artens eller andra vilt levande arters överlevnad i områden där dessa naturligt förekommer.

1
Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204,
21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034).
2
Förordningen omtryckt 1998:1305.
3
Senaste lydelse 2002:241.
4
Senaste lydelse 2002:241.
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Innan Naturvårdsverket medger undantag från 9 § 1 när det gäller arter
som i bilagan till denna förordning har markerats med Hs, skall verket samråda med Europeiska gemenskapernas kommission.
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003.
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