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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:45) om
träning och tävling med djur;

SJVFS 2011:24
Saknr L 17
Utkom från trycket
den 8 juni 2011
Omtryck

beslutade den 1 juni 2011.
Statens jordbruksverk föreskriver1 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.
1

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om
ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter
för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom
Europarlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217,5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).
OBS! Detta rättelseblad ersätter s. 1 av tidigare utgivna SJVFS 2011:24. Rättelsen avser rubriken till
föreskrifterna, upplysning om omtryck, fotnot 1 samt innehållsförteckningen.
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SJVFS 2011: 24

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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