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Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om ändring i
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna
råd (2004:12) om hanteringen av vissa djurarter vid
slakt eller annan avlivning;
beslutade den 12 april 2005
Djurskyddsmyndigheten föreskriver1, med stöd av 30 och 32 §
djurskyddsförordningen (1988:539), i fråga om myndighetens föreskrifter och
allmänna råd (2004:12) om hanteringen av vissa djurarter vid slakt eller annan
avlivning
dels att 5 kap 17 § ska ha följande lydelse,
dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2 p ska ha följande lydelse,
dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna införs en ny punkt,
3 p, med följande lydelse,
5 kap. Bedövning
Elektrisk bedövning

17 § Bedövningsutrustningen ska vara försedd med en teknik som garanterar att
föreskriven strömstyrka uppnås, en signal som för operatören tydligt anger att
strömkretsen är sluten samt en lätt avläsbar mätare som visar spänningen och
strömstyrkan i den slutna kretsen.
Vid individuell bedövning ska utrustningen vara försedd med en anordning som
mäter motståndet och som förhindrar att apparaten kan användas om minsta
tillåtna strömstyrka ej kan uppnås.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2. Anläggning som har varit i bruk sedan den 15 mars 2001 eller tidigare får
användas till utgången av 2005 utan hinder av 3 kap. 6 §. Om sådan anläggning
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Jfr rådets direktiv 93/119/EG av den 22 december 1993 om skydd av djur vid tidpunkten för
slakt eller avlivning (EGT L 340, 31.12.1993, s. 21, Celex 31993L0119), ändrat genom rådets
förordning (EG) nr 806/2003 av den 14 april 2003 (EGT L 122, 16.5.2003, s. 1, Celex
32003R0806).
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förprövas på grund av om- eller tillbyggnad m.m. gäller dock de nya
bestämmelserna.
3. Anläggning som har varit i bruk sedan den 15 mars 2001 eller tidigare får
användas till utgången av 2006 utan hinder av 3 kap. 9 §. Om sådan anläggning
förprövas på grund av om- eller tillbyggnad m.m. gäller dock de nya
bestämmelserna.
------------------------Ikraftträdandebestämmelser
Denna författning träder i kraft den 15 april 2005.
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Lotta Berg
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