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Statens jordbruksverks föreskrifter
om undantag från krav på destinationsuppfödning av
djur som används för vetenskapliga ändamål;
beslutade den 18 januari 1995
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 50 § djurskyddsförordningen (1988:539), följande.
1 § Följande djur undantas från bestämmelserna om uppfödning av försöksdjur (destinationsuppfödning) i 19 § första stycket andra meningen
djurskyddslagen (1988:534):
hästar
klövbärande husdjur
pälsdjur
fjäderfän
vilda däggdjur
vilda fåglar
kräldjur
groddjur
fiskar
rundmunnar
ryggradslösa djur
2 § Hundar, katter och kaniner som inköpts för avel i en destinationsuppfödning får, när de inte längre används för avel, användas som försöksdjur trots att de inte uppfötts för ändamålet.
3 § Jordbruksverket kan även i andra fall medge undantag från kravet i 19
§ djurskyddslagen (1988:534) att endast djur som är uppfött för
vetenskapligt ändamål får användas i sådan verksamhet, om särskilda skäl
och följande förutsättningar föreligger:
1. att användningen avser tamhund eller tamkatt,
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2. att djuren inte utsätts för omfattande operativa ingrepp om detta inte
ändå skulle bli följden av en sjukdom eller skada hos djuret som ej beror på
den vetenskapliga användningen,
3. att den institution eller det företag som är ansvarigt för verksamheten har tidigare erfarenhet av användning av djur för vetenskapliga
ändamål,
4. att ovannämnda institution eller företag inte äger de aktuella djuren,
5. att djuren under den tid användningen för den vetenskapliga verksamheten pågår hålls i den miljö där de tidigare hållits och inte i en lokal för
försöksdjur,
6. att varje djurägare noga informeras om vad verksamheten innebär
och lämnar skiftligt tillstånd till att djuret får användas för det ändamål som
angivits, och
7. att djurägaren inte utlovas eller erhåller ekonomisk vinning med
anledning av medgivandet till den vetenskapliga användningen av djuret.
------------------------Denna författning träder i kraft den 25 januari 1995, då Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1989:35) om uppfödning av djur för vetenskaplig forskning m.m. skall upphöra att gälla.
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