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Statens jordbruksverk föreskriver1 , med stöd av 23 och 60 §§ djurskyddsförordningen (1988:539), dels att 1 kap. 4 § och 4 kap. 10 § skall
ha följande lydelse, dels att det i föreskrifterna skall införas tre nya paragrafer, 1 kap. 11 a, 11 b och 11 c §§, av följande lydelse.
1 kap.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

4 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med
avsändningsort: den plats där djuret först har lastats i ett transportmedel eller varje plats där djuren har lastats ur och förvarats i minst 24
timmar samt försetts med foder och vatten och, om behov har förelegat,
blivit omskötta, men som inte är en mellanstation eller omlastningsstation, samt sådana marknader eller uppsamlingscentraler som är belägna på
ett avstånd mindre än 50 km från den plats där djuren har lastats,
basthorn : horn som på ytan (basthuden) är rikt kärl- och nervförsörjda,
behållare: box, bur, låda eller liknande som används för förvaring av
levande djur vid lastning och transport,
bestämmelseort: den plats där ett djur slutligen lastas ur ett transportmedel men som inte är en mellan- eller omlastningsstation,
internationell transport: transport av djur från en avsändningsort i ett
land till en bestämmelseort i ett annat land,

1 Jfr rådets direktiv 91/628/EEG (EGT L 340, 11.12.1991, s. 17, Celex 31991L0628), ändrat
genom rådets direktiv 95/29/EG (EGT L 148, 30.6.1995, s. 52, Celex 31995L0029) och
rådets direktiv 64/432/EEG (EGT P 121, 29.7.1964, s. 1977, Celex 31964L0432) senast
ändrat genom kommissionens beslut 2001/298/EG (EGT L 102, 12.4.2001, s. 63, Celex
32001D0298). 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 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).
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lastutrymme: utrymme i motordrivet fordon, till motordrivet fordon
kopplat släpfordon, järnvägsvagn, fartyg och flygplan, som används för
förvaring av levande djur vid lastning och transport,
mellanstation: en plats där transporten avbryts för att ge djuren vila,
foder och vatten,
motordrivet fordon: motordrivet fordon, traktor, motorredskap och
terrängmotordrivet fordon i den betydelse som dessa beteckningar har i
fordonskungörelsen (1972:595),
omlastningsstation: en plats där transporten avbryts för att föra över
djuren från ett transportmedel till ett annat,
registrerade hästar: hästar som är registrerade i ett register/stambok
och som är identifierade genom den identitetshandling/hästpass som anges i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:82) om hästdjur
som används till avel,
registrerade hästdjur: hästdjur som är registrerade i ett regis ter/stambok och som är identifierade genom den identitetshandling som
anges i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:82) om hästdjur
som används till avel,
släpfordon: den betydelse som denna beteckning har i fordonskungörelsen (1972:595),
sändning: en transport från en avsändningsort till en bestämmelseort,
transport: varje förflyttning av djur som genomförs med hjälp av ett
transportmedel och som inbegriper i- och urlastning av djuren,
transportmedel: lastutrymme eller behållare,
transportör: varje fysisk eller juridisk person som transporterar djur
för sin egen eller annans räkning, eller som i kommersiellt syfte tillhandahåller transportmedel avsett för djurtransport för annans räkning,
tävlingsanmälan: ett dokument som styrker en registrerad hästs deltagande i tävlingsverksamhet såsom en tävlingsanmälan eller en startlista,
tävlingsintyg: intyg utfärdat av tävlings-/banveterinär eller överdomare, som styrker hästens deltagande i tävlingsverksamhet,
tävlingsverksamhet: registrerade hästars deltagande i tävling, dels
enligt definition i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:23)
om hur djur får tränas för eller användas vid tävling samt hur tävling får
genomföras, dels endast i följande tävlingsformer: travtävling, galopptävling, dressyrtävling, hopptävling, fälttävlan, körtävling, distansritt, ridtävling med islandshästar samt tävling i westernridning,
viloperiod: en sammanhängande tidsperiod under en transport, under
vilken djuren inte förflyttas med hjälp av transportmedel, samt
vägfordon: motordrivet fordon eller släpfordon.
11 a § Internationell transport av häst mellan Sverige och Danmark,
Finland eller Norge får ske utan den besiktning och det godkännande av
lastning som avses i 11 § första stycket, under förutsättning
1. att hästen är registrerad i något av dessa länder,
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2. att hästen transporteras i syfte att delta i en enskild
tävlingsverksamhet,
3. att hästen vid transport till sådan tävlingsverksamhet som avses i
punkt 2 åtföljs av en tävlingsanmälan som gäller denna tävlingsverksamhet och identitetshandling/hästpass, och
4. att hästen vid transport från sådan tävlingsverksamhet som avses i
punkt 2 åtföljs av ett tävlingsintyg som avser denna tävlingsverksamhet
och identitetshandling/hästpass.
11 b § För att internationell transport av häst mellan Sverige och Danmark, Finland eller Norge skall få ske utan den besiktning och det godkännande av lastning som avses i 11 § första stycket gäller vidare följande.
1. Vid tävlingsverksamhet som kräver veterinär medverkan skall tävlings-/banveterinären besiktiga hästen och i ett tävlingsintyg bekräfta att
besiktningen är utförd, att hästen bedömts kunna delta i tävlingsverksamheten samt att hästen deltagit i nämnda verksamhet. Vid annan tävlingsverksamhet skall överdomaren i tävlingsintyg bekräfta att hästen deltagit i
tävlingsverksamheten.
2. Då tävlingsverksamheten äger rum i Sverige och omfattas av 3 §
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:43) om undantag från
kravet på veterinär medverkan vid offentlig tävling med djur, skall tävlingsveterinären besiktiga hästen och i ett tävlingsintyg bekräfta att besiktningen är utförd och att hästen bedömts kunna delta i tävlingsverksamheten. Överdomaren skall i tävlingsintyg bekräfta att hästen deltagit i
tävlingsverksamheten.
3. Då tävlingsverksamheten äger rum i Sverige och omfattas av
bestämmelserna i 4 § ovan under punkt 2 nämnda föreskrifter skall överdomaren i ett tävlingsintyg bekräfta att hästen deltagit i tävlingsverksamheten.
4. Bekräftelse enligt 1 – 3 sker genom att tävlings-/banveterinären
eller överdomaren daterar och signerar tävlingsintyget.
5. Då tävlingsverksamheten äger rum i Sverige skall en av Jordbruksverket fastställd blankett för tävlingsintyg2 användas.
11 c § Undantaget från kravet på besiktning och godkännande av lastning
i 11 a och 11 b §§ gäller från och med fem dygn före hästens första tävlingsdag till och med fem dygn efter hästens sista tävlingsdag vid en enskild tävlingsverksamhet.

2 Blanketten, D 141, kan rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.
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4 kap.

TRANSPORT

10 § När ett vägfordon, som uppfyller de villkor och avser de djurslag
som anges i förordning (EG) nr 411/98, används skall följande iakttas
beträffande intervallen för vattning och utfodring samt transporttidernas
och viloperiodernas längd:
1. Icke avvanda kalvar, lamm, killingar och föl, vilka utfodras med
mjölk, samt icke avvanda spädgrisar skall efter nio timmars transport få
en tillräcklig viloperiod, dock minst en timme. Under viloperioden skall
djuren vattnas och om nödvändigt utfodras. Efter denna viloperiod kan
transporten återupptas under en period om nio timmar.
2. Svin får transporteras under en period om högst 24 timmar. Under
hela transporten skall djuren ha tillgång till vatten.
3. Tama hästdjur, med undantag av hästdjur som är registrerade, får
transporteras under högst 24 timmar. Under transporten skall de vattnas
och om nödvändigt utfodras var åttonde timme.
4. Andra djur än de som anges i punkterna 1 - 3 skall efter 14 timmars
transport få en tillräcklig viloperiod, dock minst en timme. Under viloperioden skall djuren vattnas och om nödvändigt utfodras. Efter denna
viloperiod kan transporten återupptas under en period om 14 timmar.
------------------------Denna författning träder i kraft den 26 november 2001.

MATS PERSSON

Gudrun Wilkens
(Djurskyddsenheten)
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