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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1996:105) om transport av
levande djur;
beslutade den 21 augusti 1997
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 23 och 60 §§ djurskyddsförordningen (1988:539), att 1 kap. 3 § och 5 kap. 18 § verkets
föreskrifter (SJVFS 1996:105) om transport av levande djur skall ha
följande lydelse.
1 kap.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

3 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med
lastutrymme: utrymme i motorfordon, till motorfordon kopplad släpvagn, järnvägsvagn, fartyg och flygplan, som används för förvaring av
levande djur vid lastning och transport,
behållare: box, bur, låda eller liknande som används för förvaring av
levande djur vid lastning och transport,
transportmedel: lastutrymme eller behållare,
transport: varje förflyttning av djur som genomförs med hjälp av ett
transportmedel och som inbegriper i- och urlastning av djuren,
internationell transport: transport av djur från en avsändningsort i ett
land till en bestämmelseort i ett annat land,
mellanstation: en plats där transporten avbryts för att ge djuren vila,
foder och vatten,
omlastningsstation: en plats där transporten avbryts för att föra över
djuren från ett transportmedel till ett annat,
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,
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bestämmelseort: den plats där ett djur slutligen lastas ur ett transportmedel men som inte är en mellan- eller omlastningsstation,
sändning: en transport från en avsändningsort till en bestämmelseort,
viloperiod: en sammanhängande tidsperiod under en transport, under
vilken djuren inte förflyttas med hjälp av transportmedel,
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, samt
basthorn: horn som på ytan (basthuden) är rikt kärl- och nervförsörjda.
5 kap.

TRANSPORT MED MOTORFORDON

18 § Väggarna i den behållare som avses i bilaga 5 skall vara konstruerade på ett sådant sätt att djuren tillförsäkras en god ventilation.
Behållaren skall vara konstruerad på ett sådant sätt att djuret inte kan
fastna med hornen, klövarna eller annan kroppsdel. Den eller de be-hållare
som står främst skall ha en tät främre gavel.
------------------------Denna författning träder i kraft den 15 september 1997.

SVANTE ENGLUND

Maria Nyström
(Djurhälsoenheten)
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