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Utkom från trycket
den 8 juni 2011

beslutade den 1 juni 2011.

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 38 § djurskyddsförordningen
(1988:539) i fråga om verkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:45) om
träning och tävling med djur,
dels att nuvarande bilaga ska betecknas bilaga 1 samt
dels att det ska införas två nya paragrafer, 7 kap. 1-2 §§, en ny bilaga, bilaga 2,
samt närmast före 7 kap. 1 § en ny rubrik av följande lydelse,
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då
denna författning träder i kraft
Innehållsförteckning
1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Grundläggande bestämmelser
Tillämpningsområde och definitioner
2 kap. DJURHÅLLARENS SKYLDIGHETER
Användning och hantering av djuren
Kontroll av djuren
3 kap. ARRANGÖRENS SKYLDIGHETER
4 kap. ANDRA DJUR ÄN TÄVLINGSDJUR
5 kap. VETERINÄR MEDVERKAN VID OFFENTLIG TÄVLING MED DJUR
6 kap. ÖVRIGT
7 kap. DOPNING
Bilaga 1
Bilaga 2
1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om hur djur får tränas för och användas vid
tävling samt hur tävling får genomföras finns i 2, 5, 17 §§ djurskyddslagen
(1988:534) och i 33 § djurskyddsförordningen.
Bestämmelser om dopning m.m. av djur vid träning eller tävling finns i 18 §
djurskyddslagen och i 38 § djurskyddsförordningen.
Tillämpningsområde och definitioner
2 § Dessa föreskrifter ska tillämpas när djur
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1. tränas eller dresseras för att delta i tävling eller,
2. deltar i tävling.
3 § I dessa föreskrifter betyder
banveterinär: veterinär som har anställts av Jordbruksverket för att övervaka
djurskyddet på trav- eller galopptävlingar,
dopningsprovtagning: urin- och blodprov eller andra typer av provmaterial som
tas i syfte att kontrollera om djuret utsatts för dopning,
konkurrensbedömning: bedömning som innebär att deltagande djur eller ekipage
rangordnas,
kvalitetsbedömning: prov eller liknande i syfte att avels-, bruks-, jakt- och
exteriört värdera djur,
lokal draghundstävling: tävling som inom draghundsporten benämns lokal tävling
och där tävlingsdistansen får vara högst 40 km; där antalet startande hundar inte får
överstiga 300 och antal ekipage inte får överstiga 50,
långdistans: tävling som inom draghundsporten benämns långdistans och som
omfattar ett eller flera heat med en sträcka på över 100 km,
medeldistans: tävling som inom draghundsporten benämns medeldistans och där
varje heat omfattar en sträcka av minst 40 km och högst 100 km,
träning: fysisk förberedelse av ett djur som ska användas i tävling eller inlärning
av moment som är nödvändiga för deltagande i tävlingen,
tävling: arrangemang vars syfte är en konkurrensbedömning; till tävling räknas
även kvalitetsbedömning, kvallopp och premielopp; en tävling kan bestå av flera
delmoment, lopp eller klasser och hållas under en eller flera dagar i följd, s.k.
meeting,
tävlingsbana: ett avgränsat område där tävling äger rum eller ett område där
djuren följer en i förväg uppgjord bana,
tävlingsområde: område där tävling hålls och annat område där deltagande djur i
övrigt vistas i anslutning till tävlingsområde. Till detta område räknas inte
provmarker där djur inte följer en uppgjord bana,
tävlingsveterinär: veterinär som har anställts av Jordbruksverket för att övervaka
djurskyddet på tävlingar utom trav- eller galopptävlingar och
utställning: prov eller liknande i syfte att exteriört värdera djur.
2 KAP. DJURHÅLLARENS SKYLDIGHETER
Användning och hantering av djuren
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 får bara ställa sådana prestationskrav på
djuret som är anpassade till det enskilda djurets fysiska och psykiska förmåga.
3 § Utrustning, hjälpmedel eller metoder får inte användas på sådant sätt att det
medför skada eller annat fysiskt eller psykiskt lidande för djuret.
4 § Den som tävlar och hanterar djur på tävling ska medverka till en god hygien och
en god ordning på tävlingsplatsen.
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Allmänna råd till 4 §
På tävling bör deltagare använda egna redskap för utgödsling och för djurens
skötsel.
Kontroll av djuren
5 § Den som avser att tävla med ett djur ska, vid en tävling där ban- eller
tävlingsveterinär tjänstgör, låta veterinären besiktiga djuret före start vid den tidpunkt
och på den plats som tävlingsarrangören bestämmer.
6 § 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 samt ställa djuret
till förfogande för dopningsprovtagning om ban- eller tävlingsveterinär eller
tävlingsarrangör beslutar om att sådan provtagning ska ske.
3 KAP. ARRANGÖRENS SKYLDIGHETER
1 § Den som anordnar en tävling ska se till
1. att bara sådana arrangemang hålls där tävlingsformen i sig inte innebär en
förutsägbar risk för att de deltagande djuren utsätts för eller kan antas bli utsatta
för skada eller annat lidande,
2. att tävlingsområdet utformas och underhålls på ett sådant sätt, att risken för att
djuren skadas eller orsakas annat lidande minimeras,
3. att skadade eller sjuka djur snarast kan omhändertas för nödvändig vård eller
avlivning,
4. att lämpliga transportmedel för transport av sjuka eller skadade djur finns i
beredskap under den tid som tävlingen pågår,
5. att upprätthålla en god ordning och en god hygien på tävlingsplatsen,
6. att inhysningssystem som används i samband med tävlingen inte innehåller
gammalt strömedel, foderrester eller gödsel,
7. att liggmadrasser eller motsvarande samt ytor som kan nås av uppstallade djur
rengjorts och desinficerats innan annat djur inhyses,
8. att permanenta anordningar för utfodring och vattning såsom krubbor och
vattenkoppar gjorts oåtkomliga för gästande djur samt
9. att varmvatten och tvål för handtvätt finns lättillgängligt för de personer som
hanterar djuren.
2 § Den som anordnar en tävling där ban- eller tävlingsveterinär tjänstgör, ska se till
1. att en lämplig plats anordnas för besiktning av de deltagande djuren 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,
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4. att de anvisningar eller liknande för djurens deltagande i tävlingen och
genomförandet av denna som veterinären lämnar följs, samt
5. att det vid behov finns iordningställt utrymme för dopningsprovtagning,
3 § Utrustning såsom exempelvis skydd som tillhandahålls av tävlingsarrangören
och som har direkt kontakt med djur ska rengöras och desinficeras innan användning
till annat djur.
4 KAP. ANDRA DJUR ÄN TÄVLINGSDJUR
1 § Detta kapitel gäller för djur som används som rekvisita vid träning eller tävling.
Användningen kan bestå i att djuren drivs, skiljs från flocken eller användas på annat
sätt.
2 § Djuren ska vara fria från skador och sjukdomar som kan antas förorsaka lidande.
3 § Djuren ska vara lämpliga för ändamålet avseende ålder, dräktighetsstatus och
allmän kondition.
4 § Djuren får inte fångas med lasso eller dras omkull. Inte heller får deras
extremiteter knytas ihop.
5 § Levande byte får inte användas vid tävling eller träning av kapplöpningshundar.
6 § I tävling där ban- eller tävlingsveterinär tjänstgör ska djuren besiktigas av
veterinären före tävling och i övrigt stå under samma veterinära övervakning som de
deltagande tävlingsdjuren. Bestämmelserna i 3 kap 2 § 4 ska även gälla för dessa
djur.
5 KAP. VETERINÄR MEDVERKAN VID OFFENTLIG TÄVLING MED
DJUR
1 § Detta kapitel gäller för tävlingar som har offentliggjorts genom annonsering eller
liknande eller till vilka anmälan kan ske.
2 § Vid tävlingsformer med hög djurskyddsrisk ska ban- eller tävlingsveterinär i den
omfattning som Jordbruksverket beslutar om dels före tävlingsklassen eller
tävlingsmomentet besiktiga tävlingsområdet och de deltagande djuren dels föranstalta
om de åtgärder som föranleds av besiktningarna och se till att åtgärder vidtas.
Veterinären ska därefter närvara under hela tävlingsklassen eller i förekommande fall
hela tävlingsmomentet.
3 § Vid tävlingsformer med medelhög djurskyddsrisk ska ban- eller tävlingsveterinär i
den omfattning som Jordbruksverket beslutar om dels före tävlingsklassen eller
tävlingsmomentet besiktiga tävlingsområdet och de deltagande djuren dels föranstalta
om de åtgärder som föranleds av besiktningarna och se till att åtgärder vidtas.
4 § Vid tävlingsformer med låg djurskyddsrisk krävs ingen veterinär närvaro.
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5 § En indelning av tävlingsformer i olika riskklasser finns i bilagan till dessa
föreskrifter.
6 § Tävlingsformer som inte ingår i någon riskklass enligt bilagan betraktas som
tävlingsformer med hög djurskyddsrisk tills klassificering av dessa tävlingsformer har
skett.

7 § Under förutsättning att ban- eller tävlingsveterinär medverkar under hela
tävlingsklassen eller i förekommande fall hela tävlingsmomentet får besiktning av
deltagande djur påbörjas dagen före deltagandet i klassen eller momentet.
8 § Vid V75-tävling samt vid grupp 1-tävlingar inom travsporten ska minst två
banveterinärer närvara.
6 KAP. ÖVRIGT
1 § Om det föreligger särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
7 KAP. DOPNING
1 § Häst eller hund som har tillförts läkemedel eller annan substans eller har
behandlats med annan metod som kan påverka prestationsförmåga eller temperament
får inte delta i tävling eller tränas för att delta i tävling på tävlingsbana inom den
karenstid som framgår av Bilaga 2. (SJVFS 2011:24)
2 § Övriga djurslag som har tillförts läkemedel eller annan substans eller har
behandlats med annan metod som kan påverka prestationsförmåga eller temperament
får inte delta i tävling eller tränas för att delta i tävling på tävlingsbana så länge de är
påverkade av läkemedlet, substansen eller metoden. (SJVFS 2011:24)
------------------------Ikraftträdandebestämmelser
Denna författning trädde i kraft den 1 juli 2010 då Djurskyddsmyndighetens
föreskrifter (DFS 2005:2) om hur djur får tränas för eller användas vid tävling samt
hur tävling får genomföras och Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:25)
om undantag från kravet på veterinär medverkan vid offentlig tävling med djur
upphör att gälla. Det allmänna rådet gäller från samma tidpunkt.
-------------------------
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Denna författning träder i kraft den 1 juli 2011 då Djurskyddsmyndighetens
föreskrifter (DFS 2005:1) om dopning m.m. av djur vid träning och tävling upphör
att gälla.

LEIF DENNEBERG

Lars Erik Staberg
(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)
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Bilaga 1
(SJVFS 2011:24)
Om tävlingsformen innehåller någon utav dessa moment räknas den aktuella klassen
automatiskt som en hög risk från djurskyddssynpunkt.







Totalisatorspel,
mästerskap avseende häst och hund på nationell eller internationell nivå,
serietävlingar avseende häst på internationell nivå exempelvis världscuper,
uttagstävling till mästerskap eller tävlingar på internationell nivå avseende
häst,
uttagstävling som är obligatorisk kvalmöjlighet till mästerskap eller tävlingar
på internationell nivå avseende hund samt
högsta prissumma eller jämförbart ekonomiskt värde överstigande 20 % av
ett inkomstbasbelopp.

Följande tävlingsformer klassas som en hög risk från djurskyddssynpunkt
Häst












Trav utom ponnytrav,
galopp, slätlöp och steeplechaselöp,
boskapsgrenarna i western och working equitation,
hopptävling med svårighetsgrad fr.o.m. 0,90 m för A-ponny, 1,0 m för Bponny, 1,10 m för C-ponny, 1,20 m för D-ponny och 1,30 m för övriga
hästar,
distansritt på distanser längre än 30 km eller där minimitiden som ryttarna
måste vara ute ger ett snittempo som överskrider 150 meter/min,
hästpolo,
horseball,
orienteringsmomentet i TREC på nivå högre än lätt klass,
terrängmomentet i fälttävlan samt
maratonmomentet i körning.

Hund



Weightpull samt
draghundstävling i långdistansklass.

Övriga djurslag

Renkapplöpning.
Följande tävlingsformer klassas som en medelhög risk från djurskyddssynpunkt
Häst






Hopptävling med svårighetsgrad fr.o.m. 0,80 m för A-ponny, 0,90 m för Bponny, 1,00 m för C-ponny, 1,10 m för D-ponny och 1,20 m för övriga
hästar,
svår dressyr,
hoppmomentet i fälttävlan om detta sker efter terrängmomentet,
voltigetävling,
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gymkhanatävling med häst,
tornérspel med häst,
regional, nationell och internationell islandshästtävling,
flygande pass i islandshästtävling,
nationell och internationell tävling i reining,
tidsgrenar i western samt
ponnytrav.

Hund




Draghundstävling i slädhundssprint på en sträcka av längst 40 kilometer samt
i medeldistansklass,
hundkapplöpning på rund- och rakbana samt
vallhundstävlingar.

Följande tävlingsformer klassas som en låg risk från djurskyddssynpunkt
Häst


















Hopptävling med svårighetsgrad under 0,80 m för A-ponny, 0,90 m för Bponny, 1,00 m för C-ponny, 1,10 m för D-ponny och 1,20 m för övriga
hästar,
dressyrtävling på lägre nivå än svår nivå,
dressyrprov vid fälttävlan,
hoppmomentet i fälttävlan om detta sker innan terrängmomentet,
dressyr- och precisionskörning vid körtävling,
lokalklubbstävling med islandshästar,
distansritt på distanser t.o.m. 30 km där minimitiden som ryttarna måste vara
ute ger ett snittempo på max 150 meter/min,
sk. perfomance- och haltergrenar inom western,
working equitation utom boskapsgrenarna,
skogskörning,
reining på lägre nivå än nationell,
bruksridning och traditionell körning,
hästplöjning,
TREC utom orienteringsmomentet i klasser högre än lätt klass,
kvalitetsbedömning samt
utställning.

Hund
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Lokal draghundstävling,
barmarkstävling för draghund,
bruksprov såsom svensk- och iposkydd, spår, rapport, sök, räddning och
bevakning,
jaktprov såsom fågelhunds (skällande, stående, stötande, apporterande), drev,
drivande, gryt, vildsvin och älg,
lydnad, rallylydnad, agility, flyball, bollvallning, freestyle, lure coursing,
heelwork to music,
kvalitetsbedömning såsom vallanlagsprov, polarhundsprov, vattenprov,
spårprov (eftersök, id-spår) och arbetsprov (sennenhundar) samt
utställning.

SJVFS 2011:24

Övriga djurslag

Kaninhoppning, höjd, längd och banhoppning,

brevduvesport samt

utställning
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Bilaga 2

Begränsningar i användning av läkemedel, övriga substanser och ämnen samt
otillåtna metoder
Karenstider för hund
Otillåtna substanser
Läkemedel
I denna lista redovisas minsta karenstider för grupper av läkemedel registrerade för
hund i Sverige som Jordbruksverket ser som särskilt viktiga från ett
djurskyddsperspektiv. Karenstiden gäller oavsett administrationssätt.
Injektioner
Injektioner har generellt en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte
har längre karenstid.
Ledinjektioner har generellt en karenstid om 14 dygn förutsatt att ingående substans
inte har längre karenstid.
Undantag: Vaccinationer får ges utan karenstid liksom Droncit vet. injektionsvätska.
Medel som påverkar blod och blodbildande organ
Erytropoetin 6 mån
Könshormoner
Könshormoner 6 mån
Hormoner, exkl könshormoner
Långtidsverkande kortikosteroider minst 28 dygn
Korttidsverkande kortikosteroider minst 14 dygn
Kortikosteroider i led, bursa eller senskida minst 28 dygn
Medel vid infektionssjukdomar
Antibakteriella medel 7 dygn
Prokainpenicillin 14 dygn
Prokainpenicillin i kombination med dihydrostreptomycin 14 dygn
Medel vid tumörer och rubbningar i immunsystemet
Minst 6 mån
Medel vid sjukdomar i rörelseapparaten
NSAID-preparat för allmän behandling 14 dygn
Hyaluronsyra 14 dygn
NSAID preparat för utvärtes bruk 14 dygn
Medel som påverkar nervsystemet
Minst 7 dygn
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Medel vid sjukdomar i andningsorganen
Minst 7 dygn
Övriga ämnen och substanser
I denna lista redovisas minsta karenstid för ämnen och substanser utöver läkemedel
registrerade för hund i Sverige som Jordbruksverket ser som särskilt viktiga från ett
djurskyddsperspektiv.
Naturläkemedel, naturmedel och homeopatmedel 14 dygn
Teobromin 14 dygn
Harpagosid 14 dygn
Övriga substanser med anabol effekt är förbjudna
Övriga narkotikaklassade preparat är förbjudna
Alkohol är förbjudet
Övriga stimulantia och sederande medel är förbjudna
Otillåtna metoder
Vid träning för tävling och på tävling gäller också förbud mot åtgärder som påverkar
djurets temperament och prestationsförmåga genom att exempelvis häva eller minska
smärta, påverka allmäntillstånd och påverka sjukdomsprocess. Förbudet gäller
oberoende av vilken teknik som används och omfattar också alternativa
behandlingsmetoder såsom TNS (transkutan nervstimulering), laser, ultraljud,
elektricitet, joniserande strålning, akupunktur och kiropraktik. För att en hund som
åtgärdats/behandlats enligt ovanstående ska få delta i tävling krävs att effekten av
den insatta åtgärden/behandlingen ska ha försvunnit. Karenstiden är dock alltid minst
7 dygn.
Karenstider för häst
Injektioner
Injektioner har generellt en karenstid på 96 timmar förutsatt att ingående substans
inte har längre karenstid.
Ledinjektioner har generellt en karenstid om 14 dygn förutsatt att ingående substans
inte har längre karenstid.
Otillåtna substanser
Läkemedel
I denna lista redovisas minsta karenstider för läkemedel inregistrerade för häst i
Sverige eller i vissa fall i andra nordiska länder.
Adequanin vet (PSGAG) 14 dygn
Ampivet vet (ampicillin) 96 timmar
Axilur vet (fenbendazol) 96 timmar
Banminth vet (pyrantel) 96 timmar
Beviplex vet (6 st B-vitaminer) 96 timmar
Bimectin vet (ivermectin) 96 timmar
Bimotrim vet (sulfadoxin, trimetoprim) 96 timmar
Butador vet (butorfanol) 96 timmar
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Celeston valerat vet (betametason) 14 dygn
Celeston valerat comp vet (betametason, neomycin) 14 dygn
Celeston valerat med gentamicin vet (betametason, gentamicin) 14 dygn
Cepesedan (detomidin) 96 timmar
Comforion vet (ketoprofen) 14 dygn
Compagel vet (heparin, hydroxietylsalicylat, levomentol) 14 dygn
Cronyxin vet (flunixin) 14 dygn
Cydectin comp vet (moxidectin, prazikvantel) 96 timmar
Cydectin vet (moxidectin) 96 timmar
Dexadreson vet (dexametason) 14 dygn
Dihydrostreptomycin vet (dihydrostreptomycin) 96 timmar
Dinolytic vet (dinoprost) 96 timmar
Domodin vet (detomidin) 96 timmar
Dolorex vet (butorfanol) 96 timmar
Domosedan vet (detomidin) 96 timmar
Droncit vet (prazikvantel) 96 timmar
Duvaxyn IE vet (vaccin mot hästinfluensa) 96 timmar
Duvaxyn IE-T vet (vaccin mot hästinfluensa & tetanus) 96 timmar
Duvaxyn T vet (vaccin mot tetanus) 96 timmar
Equilis Prequenza (vaccin mot hästinfluensa) 96 timmar
Equilis Prequenza Te (vaccin mot hästinfluensa & tetanus) 96 timmar
Equilis Resequin vet (vaccin mot hästinfluensa & ekvint herpesvirus) 96 timmar
Equilis StrepE (vaccin mot kvarka) 96 timmar
Equimax vet (prazikvantel, ivermectin) 96 timmar
Equip F vet (vaccin mot hästinfluensa) 96 timmar
Equip FT vet (vaccin mot hästinfluensa & tetanus) 96 timmar
Equip T vet (vaccin mot tetanus) 96 timmar
Equisedan vet (detomidin) 96 timmar
Eraquell vet (ivermectin) 96 timmar
Estrumat vet (kloprostenol) 96 timmar
Ethacilin Comp vet (bensylpenicillinprokain, dihydrostreptomycin) 14 dygn
Ethacilin vet (bensylpenicillinprokain) 14 dygn
Fenylbutazon vet (fenylbutazon) 14 dygn
Finadyne vet (flunixin) 14 dygn
Flunixin N-vet (flunixin) 14 dygn
Fyrantel vet (pyrantel) 96 timmar
Garamycin (gentamicin) 96 timmar
GastroGard (omeprazol) 96 timmar
Geepenil vet (bensylpenicillin) 96 timmar
Genestran vet (kloprostenol) 96 timmar
Gentaject vet (gentamicin) 96 timmar
Hippotrim vet (trimetoprim, sulfadiazin) 96 timmar
Hipracin vet (oxytocin) 96 timmar
Hy-50 vet (natriumhyaluronat) 14 dygn
Hylartil vet (natriumhyaluronat) 14 dygn
Hyonate vet (natriumhyaluronat) 14 dygn
Insol Dermatophyton vet (vaccin mot dermatofytos) 96 timmar
Isoba vet (isofluran) 96 timmar
IsoFlo vet (isofluran) 96 timmar
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Isopto-Atropin (atropin) 96 timmar
Isopto-Maxidex (dexametason) 14 dygn
Isopto-Plain (hypromellos) 96 timmar
Ivomec Comp (ivermectin, prazikvantel) 96 timmar
Ivomec vet (ivermectin) 96 timmar
Ketalar (ketamin) 96 timmar
Ketaminol vet (ketamin) 96 timmar
Locoid (hydrokortisonbutyrat) 14 dygn
Metacam för häst resp för nötkreatur, svin och häst (meloxicam) 14 dygn
Myolaxin vet (guaifenesin) 96 timmar
Narcoxyl vet (xylazin) 96 timmar
Natriumklorid Fresenius Kabi (natriumklorid) 96 timmar
Nobivac Rabies vet (vaccin mot rabies) 96 timmar
Noromectin vet (ivermectin) 96 timmar
Opticorten vet (dexametason) 14 dygn
Partoxin vet (oxytocin) 96 timmar
Penovet vet (bensylpenicillinprokain) 14 dygn
Plegicil vet (acepromazin) 96 timmar
Prosolvin vet (luprostiol) 96 timmar
ProteqFlu (vaccin mot hästinfluensa) 96 timmar
ProteqFlu-Te (vaccin mot hästinfluensa & tetanus) 96 timmar
Quadrisol (vedaprofen) 14 dygn
Rabisin vet (vaccin mot rabies) 96 timmar
Receptal vet (buserelin) 96 timmar
Regumate (altrenogest) 14 dygn
Rintal vet (febantel) 96 timmar
Romefen vet (ketoprofen) 14 dygn
Rompun vet (xylazin) 96 timmar
Sedivet vet (romifidin) 96 timmar
Sterilt vatten Fresenius Kabi (sterilt vatten) 96 timmar
Streptocillin vet (dihydrostreptomycin, bensylpenicillinprokain) 14 dygn
Terracortril m polymyxin B (hydrokortison, oxitetracyklin, polymyxin B) 14 dygn
Tetanusvaccin vet (vaccin mot tetanus) 96 timmar
Tildren (tiludronat) 14 dygn
Tribrissen vet (sulfadiazin, trimetoprim) 96 timmar
Trimediazin vet (sulfadiazin, trimetoprim) 96 timmar
Ultrasan vet (vitamin A, D2 och E) 96 timmar
Vectin vet (ivermektin), 96 timmar
Ventipulmin vet (klenbuterol) 14 dygn
Vetalgin vet (metamizol) 14 dygn
Vorenvet vet (dexametason) 14 dygn
Xylocain (lidokain)96 timmar
Xylocain med adrenalin (lidokain, adrenalin) 96 timmar
Xylocain viskös (lidokain) 96 timmar

13

SJVFS 2011:24

Övriga preparat/substanser/ämnen och andra särskilda åtgärder
I denna lista redovisas minsta karenstider för övriga preparat, substanser, ämnen och
andra åtgärder som Jordbruksverket bedömer ha särskild betydelse ur ett
djurskyddperspektiv
ACTH-preparat, minst 14 dygn
Akupunktur, 96 timmar
Aloe-vera, 96 timmar
Blistring, minst 96 timmar
Bronkodilaterande (luftrörsvidgande) preparat, minst 14 dygn
Capsaicin, minst 96 timmar
Chiropraktisk behandling, 96 timmar
Elektricitet, 96 timmar
Ex temporeläkemedel, minst 96 timmar
Harpagosid minst 14 dygn
Homeopatika, med spädning mer än 1:10.000, minst 96 timmar
Hormonpreparat med långtidsverkan för att skjuta upp brunst, 12 månader
Humanmedicinska preparat, minst 96 timmar
Inflammationshämmande preparat, (t ex DMSO) minst 14 dygn
Inhalation med koksaltlösning, förbjudet under tävlingsdagen
Inhalation med läkemedel, karenstid beroende av läkemedlet
Injektion/infusion oavsett preparat, minst 96 timmar
Invärtes naturläkemedel, minst 96 timmar
Koffein, minst 14 dygn
Kortikosteroider, behandling med svårlösliga, starka och mycket starka, minst
28 dygn
Kortikosteroider, behandling med övriga än svårlösliga i annat än led, bursa
eller senskida, minst 14 dygn
Kortikosteroider i led, bursa eller senskida, minst 28 dygn
Laserbehandling, 96 timmar
Led-, bursa- eller senskideinjektion/-punktion, minst 14 dygn
Licenspreparat, minst 96 timmar
Medical devices vars användningsområde sammanfaller med godkänt
läkemedel, samma karenstid som det aktuella läkemedlet
Naprapatisk behandling, 96 timmar
Nedkylning med annat än vatten, förbjudet under tävlingsdagen
Nässvalgsondering, förbjudet under tävlingsdagen
Prokain, minst 14 dygn
Seminvätskor innehållande antibiotika, minst 96 timmar
Slemlösande preparat, minst 7 dygn.
Stötvågsbehandling (shock wave therapy),7 dygn
TNS, 96 timmar
Trimetoprim, minst 96 timmar
Ultraljudsbehandling, 96 timmar
Veterinärmedicinska läkemedel utan indikation för häst, minst 96 timmar
( SJVFS 2011:24)
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