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Föreskrifter om ändring i Lantbruksstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (LSFS 1990:14) om avlivning av hundar,
katter och vissa pälsdjur;
beslutade den 18 december 2002
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 32 § djurskyddsförordningen (1988:539), i fråga om Lantbruksstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (LSFS 1990:14) om avlivning av hundar, katter och vissa
pälsdjur
dels att det i föreskrifterna skall införas nio nya paragrafer, 8-16 §§
av följande lydelse,
dels att nuvarande 9 § skall benämnas 16 § med följande lydelse och
dels att rubrik skall införas framför 8, 9, 10, 11, 15 och 16 §§ av följande
lydelse.
Pälsdjur (chinchilla)
8 § Chinchilla får avlivas genom skjutning med ett vapen, med elektrisk
ström, med koldioxid, kolmonoxid eller genom överdos av narkosmedel.
Mekanisk avlivning
9 § Vid avlivning med skjutvapen skall skjutvapnets laddning respektive
ammunition anpassas till djurarten och djurets storlek.
Djuret skall skjutas så att hjärnan träffas och skadas på ett sådant sätt
att djuret omedelbart förlorar medvetandet. Medvetandet får inte återkomma.
Om bultpistol används skall djuret avblodas omedelbart efter det att
det har skjutits.
Avlivning med elektrisk ström
10 § Avlivning med elektrisk ström skall ske på ett sådant sätt att djuret
omedelbart förlorar medvetandet och att hjärtat stannar.
Avlivningsutrustningen skall vara försedd med utrustning som för
operatören tydligt anger att strömkretsen är sluten samt en mätare som
visar strömstyrkan i den slutna kretsen. Mätaren skall vara väl synlig för
operatören.
Elektroderna skall vara väl underhållna och rena.
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Avlivning med gas
11 § Utrymmet där djuren exponeras för gasen skall vara konstruerat så
att djuren inte skadas. Inspektion av djuren skall kunna ske under avlivningen.
12 § Avlivning med gas skall ske på ett sådant sätt att alla djur snabbt
blir medvetslösa och därefter avlider.
Djuren skall stanna i utrymmet till dess de avlidit.
13 § Vid avlivning med kolmonoxid skall djuren föras in i ett utrymme
där kolmonoxidhalten är minst 6 volyms -%. Instrument för avläsning av
gashalten skall finnas.
14 § Vid avlivning med koldioxid skall djuren föras in i ett utrymme där
koldioxidhalten är minst 70 volyms -%. Instrument för avläsning av gashalten skall finnas.
Avlivning med narkosmedel
15 § Avlivning genom en överdos av narkosmedel får endast utföras av
veterinär.
Övriga bestämmelser
16 § Om det finns särskilda skäl, kan Statens jordbruksverk meddela
undantag från bestämmelserna.
------------------------Denna författning träder avseende 10 § andra stycket, 11 §, 13 § och
14 § i kraft den 1 januari 2004 och i övrigt den 1 mars 2003.
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