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Statens jordbruksverks föreskrifter
om operativa ingrepp på djur;
beslutade den 9 december 1993
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 26 och 27 §§
djurskyddsförordningen (1988:539), följande.

1 § Grundläggande bestämmelser om operativa ingrepp på djur finns i 10
och 11 §§ djurskyddslagen (1988:534) och 25-27 §§ djurskyddsförordningen (1988:539).
2 § Följande operativa ingrepp på djur får utföras även om det inte är
befogat av veterinärmedicinska skäl. Ingreppen får göras utan att veterinär
behöver anlitas.
1. Tänder på svin får slipas eller klippas, om det sker innan djuret
uppnått en veckas ålder.
2. Övertaliga spenar på kalvar (nötkreatur) får avlägsnas, om det sker
innan djuret uppnått en månads ålder.
3. Djur får identitetsmärkas genom inplantering av mikrochips.
Märkningen får endast utföras av person som genomgått särskild utbildning som godkänts av Jordbruksverket.
4. Hundar får identitetsmärkas genom tatuering, om det sker innan
djuret uppnått tio veckors ålder. Märkningen får endast utföras av person
som fått särskild utbildning för ändamålet.
5. Djur som används för vetenskapligt ändamål får identitetsmärkas
genom tatuering, frysmärkning, klippta hack i öronen, applicering av
öronbrickor eller genom inplantering av mikrochips. Märkningen får endast
utföras av person som genomgått utbildning vilken uppfyller de i Centrala
försöksdjursnämndens kungörelse (SJVFS 1992:11) med föreskrifter och
allmänna råd om utbildningskrav vid användning av djur för vetenskapliga
ändamål m.m. ställda utbildningskraven.
6. Hästar får identitetsmärkas genom frysmärkning. Märkningen får
endast utföras av person som fått särskild utbildning för ändamålet.
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7. Klövbärande djur i fångenskap får identitetsmärkas genom tatuering,
frysmärkning, klippta hack i öronen eller applicering av öronbrickor.
8. Fåglar får identitetsmärkas med vingmärken.
9. Yttersta delen av den inre tån på tunga köttrastuppar får avlägsnas
om syftet med ingreppet är att skydda hönorna från skador vid parning.
Ingreppet får endast göras innan djuret uppnått 24 timmars ålder.
10. Sporrar på hund får avlägsnas, om det sker innan djuret uppnått tre
dagars ålder.
3 § Om veterinär anlitas får, utöver vad som stadgas i 2 §, följande operativa ingrepp på djur utföras även om det inte är befogat av veterinärmedicinska skäl.
1. Vid ingrepp enligt 2 § 2, 4 och 10 och djuret är äldre än vad som där
anges.
2. Tjurar får nosringas.
3. Djur får identitetsmärkas genom tatuering, frysmärkning, klippta hack
i öronen, applicering av öronmärken samt inplantering av mikrochips.
4. Vargtänder får avlägsnas på häst.
5. Tjurar, baggar och galtar får steriliseras (vasektomi).
6. Fåglar som hålls i anläggning godkänd för förevisning av djur får
stäckas.
4 § Kastrering av nötkreatur och får enligt 25 § andra stycket 1 djurskyddsförordningen (1988:539) skall utföras på s.k. oblodig väg.
Endast Daroux´ tång och Burdizzos originaltång utan hakar får användas vid kastreringen.
5 § Kastrering av svin enligt 25 § andra stycket 1 djurskyddsförordningen
(1988:539) skall utföras på s.k. blodig väg.
Endast vass skalpell av engångstyp, vass och lämpligt utformad tång
eller vasst rakblad fastsatt i en hållare får användas vid kastreringen.
6 § Den som utför ett operativt ingrepp skall ha sådana kunskaper att
ingreppet kan ske på ett djurskyddsmässigt godtagbart sätt.
Vid ingreppet skall god hygien iakttas och de instrument som an-vänds
vid ingreppet skall vara avpassade för ändamålet.
7 § Jordbruksverket får medge undantag från bestämmelserna i 4 § andra
stycket och 5 § andra stycket.
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Denna författning träder i kraft den 1 januari 1994, då
Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1988:31) om operativa ingrepp på
djur skall upphöra att gälla.

SVANTE ENGLUND

Marie-Louise Sjöberg
(Djurhälsoenheten)
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