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beslutade den 16 oktober 2008
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 och 75 §§
djurskyddsförordningen (1988:539), i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1999:95)
om förprövning av djurstallar
dels att 3 § och rubriken närmast före 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.
3 §1 Kravet på förprövning enligt 5 § djurskyddsförordningen gäller inte
1. om det antal djur som ryms på anläggningen, av det eller de djurslag som
berörs av den planerade byggnadsåtgärden, efter denna kommer att understiga 5
hästar, 10 vuxna nötkreatur, 20 ungnöt, 10 vuxna svin, 50 slaktsvin, 100
tillväxtgrisar, 20 vuxna får, 20 vuxna getter, 500 fjäderfän utom strutsfåglar eller tre
strutsfåglar; om flera djurslag hålls i samma utrymme i en byggnad avgörs kravet på
förprövning genom en beräkning för varje djurslag av kvoten mellan det planerade
antalet djur och ovan angivet antal, varvid kravet på förprövning inte gäller om
summan av kvoterna understiger 1,0,
2. sådan anläggning för hållande av djur som omfattas av 1 b § djurskyddslagen
(1988:534) eller 37 § djurskyddsförordningen,
3. i ärenden om godkännande av ny teknik enligt 7 § djurskyddsförordningen för
de tekniska system eller den tekniska utrustning som är föremål för prövningen, samt
4. inom ett av Jordbruksverket förklarat spärr- eller restriktionsområde med
anledning av utbrott av blåtunga2 om åtgärden är nödvändig som en följd av de
restriktioner Jordbruksverket beslutat och anmälan om åtgärden har gjorts till
länsstyrelsen innan åtgärden påbörjas.
Punkt 1 gäller inte för verksamheter som håller djur i syfte att användas i
undervisning.
Punkt 4 gäller inte för stallar som ska uppföras eller byggas till.
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Senaste lydelse DFS 2006:7.
Se Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:42) om åtgärder med anledning av fall av
blåtunga.
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Ansökningshandlingar m.m.
4 a § Anmälan om sådan åtgärd som avses i 3 § punkt 4 ska göras på
Jordbruksverkets blankett D 202. Blanketten ska skickas eller lämnas till
länsstyrelsen i det län där anläggningen är belägen. Till ansökan ska fogas en
skalenlig situationsplan över anläggningen. På denna situationsplan ska samtliga
byggnader som finns på anläggningen anges med tydliga anvisningar om vad varje
byggnad används till. På situationsplanen ska också tydligt anges vilken eller vilka
byggnader som omfattas av åtgärden. Om endast del eller delar av en byggnad
omfattas av åtgärden ska delen eller delarna tydligt anges.
----------Denna författning träder i kraft den 24 oktober 2008.

CHRISTINA HUHTASAARI

Gunnar Palmqvist
(Enheten för idisslare och gris)
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