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Statens jordbruksverks föreskrifter
om förprövning av ny teknik för djurhållning;
beslutade den 10 december 2003
Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 7, 57 och 60 §§
djurskyddsförordningen (1988:539) följande.
1 § Bestämmelser om godkännande av ny teknik finns i 7, 8 och 57 §§
djurskyddsförordningen (1988:539).
2 § Godkännande av nya tekniska system och ny teknisk utrustning från
djurhälso- och djurskyddssynpunkt krävs vid hållande av hästar eller djur
som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller
pälsar.
3 § Av ansökningshandlingarna ska framgå
-sökandes namn och adress
-djurslag som berörs
-syfte
-tekniskt utförande
-funktion och
-eventuella referenser (utlåtanden från sakkunniga, litteraturhänvis ningar, m.m.)
4 § Vid handläggning av ärende avseende ny teknik kommer ärendet att
hänföras till någon av följande kategorier
I Enkelt ärende
Beslut kan fattas av Jordbruksverket på föreliggande handlingar eller med
mindre kompletteringar.
II Ärende som avgörs efter mindre utredning
Beslutsunderlaget måste kompletteras med ytterligare fakta såsom
synpunkter från experter och litteraturstudier.

SJVFS 2003:80
Saknr L 37
Utkom från trycket
den 17 december 2003

SJVFS 2003:80
Saknr L 37
III Ärende som avgörs efter försöksmässig provning
Jordbruksverket beslutar att försöksmässig provning måste genomföras
innan beslut i ärendet kan fattas. Sökanden anmodas inkomma med
försöksplan som ska godkännas av Jordbruksverket.
IV Ny teknik som är provad och godkänd i annat EES -land
Sökanden ska uppvisa dokumentation som visar att kraven enligt den
svenska djurskyddslagstiftningen är uppfyllda.
5 § Vid handläggning av ärenden om ny teknik tas avgift ut enligt
följande:
I Enkelt ärende
2 000:II Ärende som avgörs efter mindre utredning

4 000:-

III Ärende som avgörs efter försöksmässig provning
a) avgift vid beslut om provning
b) avgift vid beslut efter provning

2 000:4 000:-

IV Ny teknik som är provad och godkänd i annat EES -land

2 000:-

Avgiften omfattar inte den försöksmässiga provningen.
-------------------------Denna författning träder i kraft den 1 januari 2004 då Lantbruksstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LSFS 1990:41) om godkännande
av ny teknik för djurhållning ska upphöra att gälla.

MATS PERSSON
Christer Nilsson
(Djurskyddsenheten)
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