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 YTTRANDE 
Rättsavdelningen Datum Dnr 

Anna-Karin Leo 2021-10-19 STY 2021-474 
 Ert datum Er referens 

 2021-06-24 M2021/01219 

  

 Miljödepartementet 
 

 

Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar (SOU 

2021:51) 

Tullverket har granskat betänkandet mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur 

förslagen kan komma att påverka myndighetens verksamhet.  

Tullverkets ställningstagande 

Tullverket välkomnar utredningens förslag om att myndigheten ska få befogenhet att 

ingripa mot in- och utförsel av exemplar av utrotningshotade djur och växter även vid inre 

gräns. Med tanke på det starka behovet av skydd för våra utrotningshotade arter är det 

rimligt att Tullverket har möjlighet att ingripa oavsett om in- eller utförseln sker till eller 

från ett tredjeland eller ett annat EU-land.  

Den föreslagna nya regleringen i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges 

gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen innebär att Tullverket får rätt att 

kontrollera exemplar och arter som omfattas av reglering både på EU-nivå och i 

miljöbalken. Det kan konstateras att den valda lagstiftningstekniken kan komma att leda till 

tillämpningssvårigheter. Tullverket efterfrågar därför en utförlig författningskommentar 

som tydliggör vilka exemplar och arter som Tullverket har befogenhet att kontrollera. Det 

är även lämpligt att Cites-förordningens1 fulla namn framgår av lagtexten. 

I betänkandet beräknas Tullverkets utökade resursbehov med anledning av utredningens 

samlade förslag att uppgå till en årsarbetskraft. Denna årsarbetskraft ska enligt 

betänkandet främst täcka behovet av internationell och nationell samverkan. Enligt 

Tullverkets bedömning innebär dock de förslag som utökar myndighetens mandat, att 

Tullverket kommer att vara i behov av ytterligare resursförstärkningar. Förslagen medför 

ett behov av kompetenshöjande insatser för bl.a. den kontrollpersonal som arbetar vid inre 

gräns. Förslagen kommer också att medföra behov av förstärkningar till det 

brottsbekämpande arbetet och till underrättelsearbetet. Enligt Tullverkets mening uppgår 

myndighetens behov av resursförstärkningar med anledning av utredningens förslag till 

sammanlagt fem miljoner kronor. 

_____________________________________________________________ 

1 Rådets förordning [EG] nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av 
handeln med dem. 
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Ärendets handläggning 

I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har 

varit verksjuristen Anna-Karin Leo. I den slutliga handläggningen har även överdirektören 

Fredrik Holmberg och rättschefen Karin Erlingsson deltagit. 

 

TULLVERKET 

Charlotte Svensson 
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