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Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:43)
om undantag från kravet på veterinär medverkan vid
offentlig tävling med djur1;
Statens jordbruksverk har, med stöd av 33 § fjärde stycket
djurskyddsförordningen (1988:539), föreskrivit följande.
1 § Grundläggande bestämmelser om veterinär medverkan vid offentlig
tävling med djur finns i djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539).
2 § I dessa föreskrifter avses med
klubbtävling: tävling, med häst eller ponny, som är öppen enbart för
den arrangerande klubbens medlemmar,
lokaltävling: tävling med häst eller ponny där förekommande klassers
svårighetsgrad är begränsad till lätt B för ponny respektive 1,10 för häst
och som inom ridsporten benämns lokaltävling,
långdistans: tävling som inom draghundsporten benämns långdistans
och som antingen omfattar fler än ett heat, samtliga med en sträcka av
minst 100 km, eller som omfattar ett heat med en sträcka av minst 160 km,
medeldistans: tävling där varje heat omfattar en sträcka av minst 40 km
och högst 100 km och som inom draghundsporten benämns medeldistans,
offentlig tävling: alla former av tävlingar som sker med djur och som
genom annonsering eller på annat sätt bekantgjorts eller till vilka anmälan
skall ske,
ridtävling med islandshästar: de tävlingsformer med islandshästar där
enbart gångarter bedöms,
svårighetsgrad 1,10: den svårighetsgrad med avseende på antal
hinder och höjden på dessa m.m. som vid hopptävling med häst med en
mankhöjd överstigande 148 cm inom ridsporten benämns 1,10,
svårighetsgrad lätt B: den svårighetsgrad med avseende på antal
hinder och höjden på dessa m.m. som vid hopptävling med ponny inom
ridsporten benämns lätt B,
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svårighetsgrad 1,20: den svårighetsgrad med avseende på antal
hinder och höjden på dessa m.m. som vid hopptävlingar med häst med en
mankhöjd överstigande 148 cm inom ridsporten benämns 1,20,
svårighetsgrad lätt A: den svårighetsgrad med avseende på antal
hinder och höjden på dessa m.m. som vid hopptävlingar med ponny inom
ridsporten benämns lätt A, samt
tävlingsveterinär: distriktsveterinär som utsetts av Statens jordbruksverk för uppgifter enligt djurskyddsförordningen och dessa föreskrifter
eller annan veterinär som anställts av Jordbruksverket för sådana uppgifter. (SJVFS 1998:35).
3 § Vid följande offentliga tävlingar får tävlingsveterinärens medverkan
inskränkas till att dels varje tävlingsdag besiktiga tävlingsområdet och de
deltagande djuren före tävlingen, dels föranstalta om de åtgärder som
föranleds av besiktningarna och tillse att åtgärderna vidtas:
1. Hopptävling med svårighetsgrad till och med lätt A för ponny och
hopptävling med svårighetsgrad till och med 1,20 för övriga hästar,
2. precisionskörning vid körtävling med häst,
3. hästplöjning,
4. skogskörning med häst,
5. brukskörning med häst och vagn,
6. bruksridning,
7. ridtävling med islandshästar,
8. voltigetävling,
9. gymkhanatävling med häst,
10. tornérspel med häst,
11. draghundstävling, inbegripet nomekörning och tävling i nordisk
stil, i sprintklass på en sträcka av längst 30 kilometer, samt
12. hundkapplöpning på rakbana.
3 a § Vid offentlig tävling i form av draghundstävling i medel- eller
långdistansklass får tävlingsveterinärens medverkan inskränkas till att dels
besiktiga de deltagande djuren före start och vid målgång varje
tävlingsdag, dels föranstalta om de åtgärder som föranleds av
besiktningarna och se till att åtgärderna vidtas. Vid endagstävling i
långdistansklass skall dock besiktning även ske efter cirka halva sträckan.
(SJVFS 1998:35).
4 § Följande offentliga tävlingar får genomföras utan medverkan av
tävlingsveterinär:
1. Dressyrtävling med häst,
2. dressyrprov vid fälttävlan med häst,
3. dressyr vid körtävling med häst,
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4. klubbtävling, arrangerad som hopptävling, med svårighetsgrad till
och med lätt B för ponny respektive svårighetsgrad till och med 1,10 för
övriga hästar,
5. lokaltävling, arrangerad som hopptävling, med svårighetsgrad till
och med lätt B för ponny respektive svårighetsgrad till och med 1,10 för
övriga hästar,
6. agilitytävling och liknande tävlingsformer med hund,
7. tävling med andra små sällskapsdjur än hundar, samt
8. tävling i westernridningens ridgrenar; klasserna Reining, Western
Riding, Trail, Western Pleasure, Western Horsemanship och Versatile
Horse. (SJVFS 1998:35).
5 § Om det vid enstaka tävlingar finns behov av veterinär medverkan i
större utsträckning än vad som krävs enligt 3 eller 3 a §§ eller vid tävlingar
som anges i 4 §, kan Jordbruksverket besluta om undantag från dessa föreskrifter. (SJVFS 1998:35).
------------------------Denna författning2 träder i kraft den 1 september 1997.
------------------------Denna författning3 träder i kraft den 15 april 1998.
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