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Statens jordbruksverks föreskrifter
om villkor för att få flytta djur till och från hjorthägn;
beslutade den 23 mars 1995
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 6 § förordningen
(1985:353) om kontroll av husdjur m.m., följande.
1 § Syftet med denna författning är att förebygga att djur som hålls i
hjorthägn sprider tuberkulos.
2 § I denna författning avses med
tuberkulos: tuberkulos av bovin eller human typ,
hjortar: hjortar av arterna kron- och dovhjort,
djurhållare: den som äger eller på annat sätt ansvarar för hjortar och
andra djur som hålls i sambete med hjortar i ett hjorthägn, och
hjorthägn: en inhägnad i vilken det hålls hjortar.
3 § Däggdjur får inte föras in i hjorthägn för att där hållas hägnade eller
ges möjlighet att beta i hägnet. Däggdjur som hålls i hjorthägn får inte
föras levande därur annat än för direkttransport till slakt vid kontrollslakteri. Andra däggdjur än hjortar får dock om de är sjuka tillfälligt tas ut
ur hägnet för behandling om de hålls avskilda från andra djur och
avskiljandet sker i lokaler i anslutning till hägnet. Djuren får också föras
direkt till djursjukhus.
Första stycket gäller ej om djurhållaren anslutit hjorthägnet till frivillig
kontroll i enlighet med Statens jordbrukverks föreskrifter (SJVFS 1994:76)
om organiserad hälsokontroll avseende tuberkulos hos kron- och
dovhjortar i hägn. I sådana fall skall istället bestämmelserna i den
författningen gälla.
4 § Om särskilda skäl föreligger kan Jordbruksverket meddela undantag
från bestämmelserna i denna författning.
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------------------------Denna författning träder i kraft den 1 maj 1995, då verkets föreskrifter
(SJVFS 1994:77) om villkor för att få flytta djur ur hjorthägn skall upphöra
att gälla.

SVANTE ENGLUND

Lena Englund
(Djurhälsoenheten)
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