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Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 19, 34, 36 a och 60 §§
djurskyddsförordningen (1988:539), följande.1
Inledande bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hållande av djur vid
cirkusar.
Föreskrifterna gäller inte sådana privata djur som följer med en cirkus
enbart som sällskap och som inte medverkar i någon föreställning eller
tränas för framtida förevisning.
2 § Grundläggande bestämmelser om hur djur skall hållas och skötas
finns i djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen
(1988:539).
Bestämmelser om transport av djur finns i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2000:133) om transport av levande djur.
Bestämmelser om förvaring av hundar finns i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1999:111) om uppfödning, försäljning och förvaring
av hundar samt om förvaringsutrymmen för och avel med hundar och
katter.
3 § Med cirkus avses i dessa föreskrifter en kringresande verksamhet i
vilken djur uppträder offentligt vid en föreställning.

1 Anmälan till kommissionen 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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Begäran om inspektion
4 § En begäran om inspektion enligt 36 a § djurskyddsförordningen skall
göras skriftligen och skall ha kommit in till länsstyrelsen senast 14 dagar
före cirkusens första föreställning för året i landet. Vid en förändring av
djurbeståndet eller utrustningen som är av väsentlig betydelse från
djurskydds- eller djurhälsosynpunkt skall begäran om inspektion
omgående skickas eller lämnas till länsstyrelsen.
En begäran om inspektion skall innehålla uppgifter om
cirkusföretagets namn, adress och telefonnummer samt vilka djurslag och
antal djur av varje djurslag som medföljer cirkusen.
Genomförandet av inspektionen
5 § Vid den inspektion som skall utföras före cirkusens första
föreställning för året i landet skall länsstyrelsen inspektera djur, stallar
och andra utrymmen för förvaring av djur, manege och andra
visningsutrymmen, foderförråd och gödselhantering, fordon som används
för djurtransporter samt journalföring.
Vid en inspektion som föranleds av en förändring av djurbeståndet
eller utrustningen får inspektionen begränsas till att endast omfatta
förändringen.
Anteckningar om verksamheten
6 § Vid varje cirkus skall det finnas
1. en turnéplan som omfattar en tidsperiod om minst en månad och
2. en plan för träning av de djur som följer med cirkusen i syfte att
tränas för förevisning nästkommande säsong.
7 § En journal skall föras över samtliga djur. Journalen skall föras
löpande under den tid turnén pågår och innehålla följande uppgifter.
1. Identiteten på samtliga djur,
2. datum för skador eller sjukdomsfall och i anledning härav vidtagna
åtgärder; identiteten på det aktuella djuret skall anges och uppgifter om
vidtagna åtgärder skall signeras av djurskötaren eller, då veterinär anlitas,
av denne,
3. datum för hov- eller klövvård,
4. djur som har dött; identiteten på det aktuella djuret och hur kadavret
har omhändertagits skall anges, samt, om möjligt, dödsorsaken,
5. noteringar från tillsynsmyndigheter,
6. namnet på den som ansvarar för journalföringen samt, i
förekommande fall,
7. namnet på och telefonnumret till den veterinär som bedriver den
veterinärmedicinska rådgivning som verksamheten föranleder.
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Journalen skall bevaras under minst tre år räknat från dagen för det
sista införandet. Journalen för den pågående turnén skall finnas tillgänglig
på cirkusen.
Skötseln av djuren
8 § Djur som hålls vid en cirkus, skall dagligen ha möjlighet att röra sig
fritt antingen i inhägnader, voljärer eller bassänger eller genom frigång i
manegen. För elefanter får dock möjligheten att röra sig fritt i
undantagsfall ersättas med en daglig promenad.
Sjölejon skall ha tillgång till
1. en landyta som är minst så stor att det är möjligt för samtliga djur
att ligga på den samtidigt och
2. en bassäng som innehåller minst 15 kubikmeter vatten, har ett
minsta vattendjup om 0,8 meter och är försedd med en ramp eller en
trappa. Vidare skall bassängen antingen ha en längsta sida om minst sex
meter och en kortaste sida om minst två meter eller ha en diameter om sex
meter.
Övriga bestämmelser
9 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning träder i kraft den 1 november 2001.

MATS PERSSON

My Sahlman
(Djurskyddsenheten)
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