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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1997:71) om undantag från kravet
att höns för äggproduktion inte får inhysas i andra
burar än sådana som uppfyller hönsens behov av rede,
sittpinne och sandbad;
beslutade den 21 juni 2000
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 9 § fjärde stycket och
57 § djurskyddsförordningen (1988:539), i fråga om verkets föreskrifter
(SJVFS 1997:71) om undantag från kravet att höns för äggproduktion inte
får inhysas i andra burar än sådana som uppfyller hönsens behov av
rede, sittpinne och sandbad
dels att 2 § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 § skall utgå,
dels att 1, 4, 5 och 6 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna skall införas tre nya paragrafer, 5 a - 5 c §§,
samt närmast före 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den
dag då denna författning träder i kraft.
Allmänna bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter avser ansökningar om undantag från det i 9 § första
stycket djurskyddsförordningen (1988:539) föreskrivna kravet att höns för
äggproduktion inte får inhysas i andra burar än sådana som uppfyller
hönsens behov av rede, sittpinne och sandbad. (SJVFS 2000:113).
2 § har upphävts genom (SJVFS 2000:113).
Undantag för besättningar där produktion pågår och planeras efter den 1
januari 1999
3 § För besättningar där produktion pågår och planeras efter den 1 januari
1999 kan Jordbruksverket medge undantag om
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1. besättningens storlek överstiger 200 höns för äggproduktion,
2. stallet eller stallavdelningen uppfyller högt ställda djurskyddskrav,
vilket skall konstateras vid besiktning enligt ett av Jordbruksverket fastställt dispensprogram, och
3. besättningen är ansluten till ett av Jordbruksverket godkänt omsorgsprogram.
Besiktning som avses i första stycket 2 skall utföras av en besiktningsman som anlitas av Jordbruksverket.
4 § Undantag kan medges för högst tre hönsomgångar efter den 1 januari
1999.
Hönsomgång som är i produktion vid årsskiftet 1998/99 skall räknas
som en hönsomgång.
Jordbruksverket kan besluta att undantag skall gälla för viss tid. Beslutet om undantag kan efter ansökan prövas på nytt av Jordbruksverket.
För ansökan om sådan prövning gäller 3 och 5 §§. (SJVFS 2000:113).
5 § Ansökan om undantag enligt 3 och 4 §§ skall ske på en av Jordbruksverket fastställd blankett.
Ansökan skall ha kommit in till Jordbruksverket senast då hönsen i den
sista hönsomgång för vilken undantag har medgivits har uppnått en ålder
av 40 veckor. (SJVFS 2000:113).
Fortsatt undantag för besättningar för vilka undantag enligt 3 och 4 §§
har medgivits
5 a § För besättningar som har medgivits undantag enligt 3 och 4 §§ kan
Jordbruksverket medge fortsatt undantag om
1. besättningen är ansluten till ett av Jordbruksverket godkänt omsorgsprogram,
2. tidigare undantag för stallet eller stallavdelningen omfattar tre hönsomgångar,
3. djurhållaren på grund av särskilda skäl är förhindrad att ställa om
produktionssystemet till ett godkänt alternativt inhysningssystem, och
4. djurhållaren inkommer med en kopia av ett köpeavtal eller en annan
handling av vilken framgår när omställningen till godkänt alternativt
inhysningssystem kan ske. (SJVFS 2000:113).
5 b § Fortsatt undantag för stall eller stallavdelning kan endast i undantagsfall medges för mer än en hönsomgång. (SJVFS 2000:113).
5 c § Ansökan om fortsatt undantag skall ske på en av Jordbruksverket
fastställd blankett.
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Ansökan skall ha kommit in till Jordbruksverket senast 20 veckor innan
det senast medgivna undantaget löper ut. (SJVFS 2000:113).
Avgifter
6 § För ärenden om undantag enligt 3 och 4 §§ skall avgift betalas för
besiktning av varje stallavdelning enligt följande:
Grundbesiktning av stallavdelning . . . . . . . . . . . . 2 900 kronor
Grundbesiktning med efterkontroll inom tre veckor . . 3 600 kronor
Enkel besiktning av parallellavdelning . . . . . . . . . . . 2 100 kronor
Enkel besiktning med efterkontroll inom tre veckor . . 2 800 kronor
För ärenden om undantag enligt 5 a och 5 b §§ skall en avgift om 850
kronor betalas för varje stallavdelning som ansökan avser. (SJVFS
2000:113).
------------------------Denna författning1 träder i kraft den 1 juli 1997.
------------------------Denna författning2 träder i kraft den 1 augusti 2000.
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