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Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om träning och
tävling med djur;
beslutade den 11 januari 2005.
Djurskyddsmyndigheten föreskriver1, med stöd av 34 § djurskyddsförordningen
(1988:539), följande:
1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om hur djur får tränas för och användas vid
tävling samt hur tävlingen får genomföras finns i djurskyddslagen (1988:534),
särskilt dess 17 §, och djurskyddsförordningen, särskilt dess 33 §.
Bestämmelser om undantag från kravet på veterinär medverkan vid
offentlig tävling med djur finns i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS
2004:25) om undantag från kravet på veterinär medverkan vid offentlig tävling
med djur.
Bestämmelser om dopning m.m. av djur vid träning eller tävling finns i
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2005:1) om dopning m.m. av djur
vid träning eller tävling.
2 § I dessa föreskrifter avses med
träning: när ett djur ansträngs på ett sätt som är jämförbart med tävling med
avseende på t.ex. tempo, distans och utformning av hinder; till träning räknas
inte sådan träning som enbart är ägnad att bibehålla normal kondition och
rörlighet hos djuret,
tävling: arrangemang vars huvudsakliga syfte är en konkurrensbedömning;
till tävling räknas inte sådana arrangemang vars huvudsakliga syfte är en
kvalitetsbedömning såsom prov eller liknande i syfte att avels-, bruks- eller
exteriört värdera djur; en tävling kan bestå av flera delmoment, lopp eller
klasser och hållas under en eller flera dagar i följd, s.k. meeting,
tävlingslopp: ordinarie lopp vid tävling och tillhörande kringlopp, samt
tävlingsområde: tävlingsbana, framridnings- eller uppvärmningsplats och
annat område där aktiviteter som är knutna till en tävling genomförs.
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2 kap. Gemensamma bestämmelser
Skyldigheter för den som tränar eller tävlar med djur
1 § Ett djur som tränas för eller används vid tävling ska vara fritt från skada
och sjukdom som kan antas förorsaka lidande.
2 § Den som tränar eller tävlar med ett djur är ansvarig för att de
prestationskrav som ställs vid träning och tävling är anpassade till det enskilda
djurets fysiska och psykiska förmåga.
3 § Utrustning, hjälpmedel eller annat som kan medföra skada eller annat
lidande för djuret får inte användas vid träning eller tävling. Påverkan på djuret
i tillrättavisande syfte får bara ske i direkt samband med ett oönskat beteende
hos djuret och bara om påverkan på djuret inte är mer än kortvarig.
4 § Den som avser att tävla med ett djur ska, vid sådan tävling vid vilken baneller tävlingsveterinär krävs, låta veterinären besiktiga djuret före tävlingen vid
den tidpunkt och på den plats som tävlingsarrangören bestämmer.
5 § Den som avser att använda eller använder ett djur vid tävling ska följa de
anvisningar eller liknande för användandet av djuret på tävlingsområdet eller
för deltagandet i tävlingen som en ban- eller tävlingsveterinär lämnar.
Tävlingsarrangörens skyldigheter
6 § Den som anordnar en tävling ska se till att bara sådana tävlingar hålls där
tävlingsformen i sig eller delar av den inte innebär en förutsägbar risk för att de
deltagande djuren utsätts eller kan antas bli utsatta för skada eller annat lidande.
7 § Den som anordnar en tävling med djur ska se till
1. att tävlingsområdet utformas och underhålls på ett sådant sätt att risken
för att djuren skadas eller orsakas annat lidande minimeras,
2. att skadade eller sjuka djur snarast kan omhändertas för erforderlig vård
eller avlivning, samt
3. att lämpliga transportmedel för transport av sjuka eller skadade djur finns
i beredskap under den tid som tävlingen pågår.
8 § Den som anordnar en tävling, vid vilken ban- eller tävlingsveterinärs
medverkan krävs, ska se till
1. att en lämplig plats anordnas för besiktning av de deltagande djuren
före tävlingen och att de tävlande i god tid före tävlingen informeras om var
och när sådan besiktning ska ske,
2. att det finns personer tillgängliga som kan vara veterinären behjälpliga
under den tid som tävlingen pågår,
3. att det finns goda kommunikationsmöjligheter mellan veterinären och
tävlingsledningen, samt
4. att de anvisningar eller liknande för djurens deltagande i tävlingen och
genomförandet av denna som veterinären lämnar följs.
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3 kap. Särskilda bestämmelser för träning och tävling med hund
Hundkapplöpning
1 § Levande byten får inte användas vid träning eller tävling.
2 § En hund får starta vid tävling tidigast vid 15 månaders ålder. Träning på
bana efter mekanisk haratrapp får påbörjas tidigast vid 12 månaders ålder.
3 § En hund får starta i högst tre tävlingslopp inom en 14-dagarsperiod. Under
samma tävlingsdag får en hund starta i endast ett tävlingslopp.
4 § En hund som har startat i en tävling ska efter tävlingen ges minst två
tränings- och tävlingsfria dagar.
------------------------Ikraftträdande
Denna författning träder i kraft den 1 mars 2005 då Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2000:23) om hur djur får tränas för eller användas vid
tävling samt hur tävling får genomföras ska upphöra att gälla.

MATZ HAMMARSTRÖM

Anders Gustafsson
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