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(DFS 2004:14) om operativa ingrepp på eller

injektioner till djur;
beslutade den 12 april 2005
Djurskyddsmyndigheten föreskriver1, med stöd av 26 och 27 §§
djurskyddsförordningen (1988:539) att det i myndighetens föreskrifter (DFS
2004:14) om operativa ingrepp på eller injektioner till djur ska införas två nya
paragrafer, 3 a och 5 a §§, av följande lydelse samt att 3 § och ikraftträdandebestämmelserna ska ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den
dag då denna författning träder i kraft.
1 § Grundläggande bestämmelser om operativa ingrepp på eller injektioner
till djur finns i 10 och 11 §§ djurskyddslagen (1988:534) samt 25–27 §§
djurskyddsförordningen (1988:539).
2§

I dessa föreskrifter avses med
Stäckning: ett operativt ingrepp som permanent berövar fåglarna deras
flygförmåga.
3 § Följande operativa ingrepp på djur får utföras även om det inte är befogat
av veterinärmedicinska skäl. Ingreppen får göras utan att veterinär behöver
anlitas.
Den som utför ett sådant operativt ingrepp som anges nedan ska ha sådana
kunskaper att ingreppet kan ske på ett djurskyddsmässigt godtagbart sätt. Vid
ingreppet ska god hygien iakttas och de instrument som används vid ingreppet
ska vara avpassade för ändamålet.
1. Tänder på svin får slipas. Slipning får inte ske rutinmässigt utan endast
om det erfarenhetsmässigt har visat sig uppkomma skador på andra djur och det
sker innan djuret uppnått en veckas ålder.
2. Övertaliga spenar på kalvar av nötkreatur får avlägsnas om det sker
innan djuret har uppnått en månads ålder.
3. Djur får identitetsmärkas genom inplantering av mikrochips. Märkningen
får endast utföras av den som har genomgått sådan särskild utbildning som har
godkänts av Djurskyddsmyndigheten.
4. Upphävd genom 2005:7.
5. Djur som ska användas eller används för ändamål som avses i 19 §
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djurskyddslagen får identitetsmärkas genom tatuering, frysmärkning,
applicering av öronbrickor, inplantering av mikrochips eller, såvitt avser
arterna mus, råtta, hamster, sork, gerbil och marsvin, klippta hack i öronen.
Primater, hundar, katter eller kaniner som finns på en anläggning för försöksdjur ska dock identitetsmärkas i enlighet med vad som anges i
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:15) om uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning m.m. av försöksdjur. Märkningen får
endast utföras av den som har genomgått sådan utbildning som uppfyller de
krav som anges i Centrala försöksdjursnämndens kungörelse (SJVFS 1992:11)
med föreskrifter och allmänna råd om utbildningskrav vid användning av djur
för vetenskapliga ändamål m.m. Den som ska märka försöksdjur på en
anläggning med enbart uppfödning, förvaring eller tillhandahållande av försöksdjur ska istället uppfylla de utbildningskrav m.m. som anges i Statens
jordbruksverks föreskrifter om uppfödning, förvaring, tillhandahållande och
användning m.m. av försöksdjur.
Utbildningskraven gäller inte vid märkning av djur som avses i punkten 7.
6. Hästar får identitetsmärkas genom frysmärkning. Märkningen får endast
utföras av den som har fått särskild utbildning för ändamålet.
7. Klövbärande djur i fångenskap får identitetsmärkas genom tatuering,
frysmärkning, applicering av öronbrickor eller klippta hack i öronen.
Identitetsmärkning genom klippta hack i öronen får dock inte utföras på djur
som omfattas av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om
märkning och registrering av djur och enligt dessa ska märkas med öronbrickor.
Sådan identitetsmärkning får inte heller utföras på djur som vistas utomhus om
temperaturen understiger – 5˚ C.
8. Fåglar får identitetsmärkas med vingmärken.
9. Den 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 har uppnått 24 timmars ålder.
10. Fisk får märkas genom fettfeneklippning. Märkningen får endast utföras under bedövning och av den som har genomgått sådan särskild utbildning
som har godkänts av Djurskyddsmyndigheten.
11. Behandling av hov- och klövbölder samt klövsulesår får utföras genom
ingrepp i hornvävnad under förutsättning att ingreppet inte omfattar
underliggande mjukdelsvävnad.
Sådan märkning som avses i punkterna 3 – 6 samt punkt 10 får dock utföras av den som genom en utbildning i annat EU/EES-land eller på annat sätt
kan uppvisa en likvärdig kompetens.
3 a § Under de förutsättningar som anges i 3 § andra stycket får även följande
operativa ingrepp på djur utföras utan att veterinär anlitas samt även om det
inte är befogat av veterinärmedicinska skäl.
1. Hundar och katter får identitetsmärkas genom tatuering om det sker
innan djuret har uppnått tio veckors ålder. Märkningen får endast utföras av den
som fått särskild utbildning för ändamålet.
2. Kaniner får identitetsmärkas genom tatuering i örat om det sker innan
djuret har uppnått tio veckors ålder.
Bestämmelse om upphörande av denna paragraf finns i ikraftträdandeoch övergångsbestämmelserna.
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4 § Injektioner får ges till djur utan att veterinär anlitas endast vid delegerad
och uppföljande behandling enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2002:57) om veterinärs rätt att förskriva och tillhandahålla läkemedel i anslutning till djursjukvård och djurhälsovård. Injektion av järnpreparat får dock ges
till smågrisar innan de uppnått tre veckors ålder utan att veterinär anlitas.
5 § Om veterinär anlitas får, utöver vad som anges i 3 §, följande operativa
ingrepp på djur utföras även om det inte är befogat av veterinärmedicinska skäl.
1. Ingrepp enligt 3 § 2 på djur som är äldre än vad som där anges.
2. Tjurar får förses med nosring.
3. Djur får identitetsmärkas genom tatuering, frysmärkning, applicering av
öronbrickor eller inplantering av mikrochips.
4. Vargtänder får avlägsnas på häst.
5. Tjurar, baggar och galtar får steriliseras genom vasektomi.
6. Stäckning av fåglar får endast göras i enlighet med vad som anges i 13
och 14 kap. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:19) om
djurhållning i djurparker m.m. Endast fåglar som hålls i en anläggning som är
godkänd för offentlig förevisning får stäckas.
7. Sporrar får avlägsnas på hund.
5 a § Om veterinär anlitas får djur identitetsmärkas genom tatuering även om
det inte är befogat av veterinärmedicinska skäl. Tatuering får dock endast
utföras om djuret är bedövat eller sederat.
Bestämmelse om ikraftträdande av denna paragraf finns i ikraftträdandeoch övergångsbestämmelserna.
6 § Kastrering av svin enligt 25 § andra stycket djurskyddsförordningen ska
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.
7 § Djurskyddsmyndigheten får medge undantag från bestämmelserna i 6 §
andra stycket.
-------------------Ikraftträdandebestämmelser
Denna författning2 träder i kraft den 1 januari 2005 då Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1993:154) om operativa ingrepp på eller injektioner till
djur ska upphöra att gälla.
Sådan utbildning som avses i 3 § andra stycket 3 och 10 och som har godkänts
av Statens jordbruksverk ska anses godkänd även av Djurskyddsmyndigheten.
--------
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Denna författning3 träder i kraft, beträffande 5 a § den 1 januari 2009 då 3 a §
ska upphöra att gälla, och i övrigt den 1 maj 2005.

TORSTEN JAKOBSSON
Christina Lindgren
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