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Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om dopning
m.m. av djur vid träning eller tävling;
beslutade den 11 januari 2005.
Djurskyddsmyndigheten föreskriver, med stöd av 34, 38 och 60 §§ djurskyddsförordningen (1988:539), följande:
1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om dopning m.m. av djur som tränas för
eller deltar i tävling på tävlingsbana finns i 18 § djurskyddslagen (1988:534).
Bestämmelser om hur djur får tränas för och användas vid tävling samt hur
tävlingen får genomföras finns i djurskyddslagen, särskilt dess 17 §, djurskyddsförordningen, särskilt dess 33 §, och Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2005:2) om träning och tävling med djur.
Bestämmelser om operativa ingrepp m.m. finns i 10 och 11 §§ djurskyddslagen, 25 § djurskyddsförordningen samt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter
(2004:14) om operativa ingrepp på eller injektioner till djur.
Bestämmelser om villkor för eller förbud mot användning av vissa substanser vid behandling av djur finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (2004:76)
om villkor för eller förbud mot användning av vissa substanser vid behandling
av djur.
2 § I dessa föreskrifter avses med
andra otillbörliga åtgärder: att ett djurs prestationsförmåga eller temperament har påverkats genom annan behandling än tillförsel av ämne,
dopning: att ett djurs prestationsförmåga eller temperament vid träning eller
tävling har påverkats genom tillförsel av läkemedel, läkemedelssubstanser eller
annat ämne, samt
träning: när ett djur ansträngs på ett sätt som är jämförbart med tävling med
avseende på t.ex. tempo, distans och utformning av hinder.
2 kap. Särskilda bestämmelser om dopning m.m. av häst
Dopning

1 § En häst som har behandlats med tillväxthormon får inte tränas för eller
delta i tävling på tävlingsbana.
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2 § När en häst har behandlats med läkemedel, läkemedelssubstanser eller annat ämne gäller följande karenstider innan den får tränas för eller delta i tävling
på tävlingsbana.
1. 90 dygn vid behandling med anabola steroider eller androgener,
2. 28 dygn vid behandling med långtidsverkande kortikosteroider,
3. 14 dygn (336 timmar)
a. vid behandling med
- adenokortikotropt hormon (ACTH-preparat),
- andra kortikosteroider än de ovan nämnda,
- icke steroida antiinflammatoriska preparat, såsom exempelvis fenylbutazon och flunixin, eller
- preparat innehållande koffein eller procain, samt
b. då en häst har injicerats i en led med läkemedel, läkemedelssubstanser
eller annat ämne, om inte längre karenstid anges i dessa föreskrifter, samt
4. 4 dygn (96 timmar) vid behandling med andra läkemedel, läkemedelssubstanser eller ämnen än de som har angetts i denna paragraf.
3 § Behandling med långtidsverkande hormonpreparat som sker på veterinärmedicinska grunder för att skjuta upp en hästs brunst anses inte som dopning.
Andra otillbörliga åtgärder

4 § En häst som har nervsnittats, eller på annat sätt gjorts bestående smärtokänslig i ett ben, får inte tränas för eller delta i tävling på tävlingsbana.
5 § En häst som har tillförts ledvätska i en led får inte tränas för eller delta i
tävling på tävlingsbana inom 14 dygn (336 timmar) efter behandlingen.
6 § En häst som har utsatts för akupunktur, transkutan nervstimulering (TNS),
laser, ultraljud eller blistring, får inte tränas för eller delta i tävling på tävlingsbana inom 4 dygn (96 timmar) efter behandlingen.
7 § En häst vars ben har kylts ner i smärtlindrande syfte får inte delta i tävling
på tävlingsbana så länge smärtlindringen varar.
------------------------Ikraftträdande
Denna författning träder i kraft den 1 mars 2005 då Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1991:16) om dopning m.m. av djur vid träning eller tävling ska
upphöra att gälla.
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