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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2003:24) om villkor för hållande,
uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för
sällskap och hobby;
beslutade den 16 september 2003
Statens jordbruksverk föreskriver1 , med stöd av 17 och 21 a §§ djurskyddsförordningen (1988:539), att 1 kap. 3 och 5 §§ verkets föreskrifter
(SJVFS 2003:24) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning
m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby ska ha följande lydelse.

1 kap.

INLEDNING

3 § I dessa föreskrifter avses med
avelshona med kull: ett hondjur med en kull av ungar under tiden före
avvänjningen,
betesbur: en bur utan botten eller med nätbotten som är placerad på
gräsbevuxen mark så att djuren har möjlighet att beta,
bottenmaterial: fast eller finfördelat material, som läggs på bottnen i
ett förvaringsutrymme och som dels har en hygienbefrämjande funktion
genom att det kan bytas ut eller rengöras, dels kan erbjuda djuren möjligheter att gräva eller gömma sig,
brevduvor: fåglar tillhörande arten Columba livia,
burfåglar: fågelarter som i Sverige vanligtvis och av tradition hålls i
bur för sällskap och hobby,
foderdjur: djur som är avsedda att användas som föda till köttätande
djur,

1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni
1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och
beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37,
Celex 398L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L
217, 5.8.1998, s. 18, Celex 398L0048).
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förvaringsutrymme: en bur, ett terrarium, ett akvarium eller en annan
behållare, eller ett rum, en inhägnad eller ett annat avgränsat utrymme,
där djur hålls,
gnagare: djurarter som tillhör ordningen Rodentia och som i Sverige
vanligtvis och av tradition hålls för sällskap och hobby,
halvakvatiska groddjur: groddjursarter som är anpassade till ett liv i
vatten men som har behov av att också vistas på land,
helakvatiska groddjur: groddjursarter som är helt anpassade till ett liv
i vatten,
hybrider: avkomma i första t.o.m. fjärde generationen efter korsning
mellan vild art och tamhund eller tamkatt
klipplevande ödlor: ödlearter som är anpassade till ett liv klättrande på
stenar, klippor, murar, trädstammar och dylikt med vertikala ytor,
landsköldpaddor: sköldpaddsarter som är helt anpassade till ett liv på
land,
marklevande burfåglar: fågelarter som i Sverige vanligtvis och av
tradition hålls i bur för sällskap och hobby och som till största delen är
marklevande.
marklevande groddjur: groddjursarter som är helt anpassade till ett liv
på land och som huvudsakligen uppehåller sig på marken,
marklevande ödlor och ormar: ödle- och ormarter som är anpassade
till ett liv på marken eller nedgrävda i marken men som tillfälligtvis kan
klättra i växter, på klippor och dylikt,
mikroklimat: den lufttemperatur, lufthastighet och luftfuktighet som
närmast omger ett djur samt yttemperaturen, värmeledningsförmågan och
fuktigheten i materialet i djurets omedelbara närhet,
minigris: svin av arten Sus scrofa som hålls, föds upp, förmedlas eller
säljs för sällskap och hobby och som uppnår en vuxenvikt på mindre än
80 kg,
rovdjur: djur som tillhör ordningen Carnivora, såsom kattdjur, hunddjur, sibetdjur, hyendjur, halvbjörnar, björndjur och mårddjur,
rovfåglar: dagrovfåglar som tillhör ordningen Falconiformes och
ugglor som tillhör ordningen Strigiformes,
strömedel: finfördelat uppsugande bottenmaterial, såsom kutterspån,
torv och halm,
sumpsköldpaddor: sköldpaddsarter som är anpassade till ett liv på land
och i vatten och som oftast uppehåller sig i sump - och kärrområden,
tamiller: frett, som är den domesticerade formen av europeisk iller
(Mustela putorius furo),
termisk komfort: ett jämnvarmt djur har termisk komfort inom det
temperaturintervall då djuret utan svårighet kan upprätthålla sin värmebalans utan att öka värmeproduktio nen i kroppen eller värmeavgivningen
från kroppen,
terrarium: ett förvaringsutrymme med ett klimat som är särskilt anpassat till de djur som hålls där,
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trädlevande groddjur: groddjursarter som är helt anpassade till ett liv
på land och som huvudsakligen uppehåller sig klättrande i grenar, bladväxter, vass och dylikt,
trädlevande ormar: ormarter som är anpassade till ett liv klättrande i
grenar, växter och dylikt,
trädlevande ödlor: ödlearter som är anpassade till ett liv klättrande på
grenar eller blad, i träd, buskar eller andra växter,
vattensköldpaddor: sköldpaddsarter som är anpassade till ett liv i
vatten men som har behov av att också vistas på land, samt
vintervila: ett tillstånd med nedsatt eller avstannad aktivitet hos ett
djur, av en art som i vilt tillstånd lever i tempererade områden, under en
återkommande period med låg omgivningstemperatur (vinter) vilken har
föregåtts av en period då djuret förberetts för detta tillstånd bl.a. genom
successivt lägre omgivningstemperatur och minskad fodertillförsel.
5 § Det är inte tillåtet att hålla, förmedla eller sälja apor, rovdjur, rovfåglar, hybrider mellan tamhund och vilda hunddjur eller hybrider mellan
tamkatt och vilda kattdjur för sällskap och hobby. Detsamma gäller för
korsningar mellan sådana hybrider och vild art.
Tamiller och grävling får dock hållas, förmedlas eller säljas för
sällskap och hobby.
------------------------Ikraftträda nde- och övergångsbestämmelser
Denna författning träder i kraft den 15 oktober 2003.
Den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter håller en hybrid får
hålla djuret under dess återstående livstid.

MATS PERSSON

Cheryl Jones Fur
(Djurskyddsenheten)
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