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Enheten för försöksdjur och sällskapsdjur
Alexandre Barchiesi

Nya föreskrifter om träning och tävling med djur kan påverka dig
som ska tävla med din hund
Jordbruksverket har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling
med djur. Föreskrifterna träder ikraft den 21 juni i år.
Information till hundägare
Föreskrifternas dopningsregler ändras. Den så kallade dopningsbilagan i tidigare föreskrifter
tas bort. Dopningsbilagan angav bland annat vilka karenstider som gäller för olika läkemedel
men hade blivit inaktuell i våra föreskrifter.
Det kommer att finnas nya regler som djurägaren måste förhålla sig till. Det är inte tillåtet att
använda sig av läkemedel, substanser och åtgärder som påverkar djurets hälsotillstånd, som
riskerar att djuret anstränger sig eller belastas mer än vad det är tränat för eller riskerar
skadas på grund av att prestationsförmågan höjs eller sänks. Det är också förbjudet att
använda läkemedel, substanser och åtgärder som döljer smärta, skada eller sjukdom hos ett
djur som ska träna inför tävling eller tävla på tävlingsbana.
För dig som avser tävla med din hund och behöver söka dispens från
dopningsbestämmelserna efter den 21 juni i år gäller nya förenklade regler.
Övergången till de nya reglerna hanteras på följande sätt:
 Du som ska tävla före den 21 juni 2018 (senast den 20 juni 2018): du ska ansöka om
dispens hos Jordbruksverket och även få din ansökan godkänd av tävlingsarrangören,
oftast Svenska Kennelklubben (SKK)
 Du som ska tävla den 21 juni 2018 eller senare: du behöver inte längre söka dispens
hos Jordbruksverket, men ska beakta nedanstående krav i 6 kap 4 § i de nya
föreskrifterna. I praktiken ska du, tillsammans med din veterinär, försäkra dig om att
din hund är i kondition att tävla och att den medicinering som hunden behöver inte
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kommer att påverka dess välfärd. Du ska fortfarande söka dispens från nationellt
dopningsreglemente för hund för verksamhet som arrangeras av Svenska
Kennelklubben, Svenska Draghundsportförbundet eller Svenska
Hundkapplöpningssportens Centralförbund och som handläggs via Svenska
Kennelklubben. Du behöver i praktiken redovisa samma underlag som ovan från din
veterinär när du skickar din ansökan via SKK. Jordbruksverket har harmoniserat
dessa krav i samråd med representanter från SKK, vilket innebär för dig en minskad
administrativ börda genom att det dubbla dispensförfarandet tas bort.
Alltså: underlag från din veterinär och ansökan via SKK, ingen ansökan skickas till
Jordbruksverket.
 Du som endast vill tävla/delta i hundutställning: vänd dig bara till SKK,
bestämmelserna om doping i Jordbruksverkets föreskrifter omfattar inte
hundutställningar.
Detta ska du gå igenom tillsammans med din veterinär
6 kap. 4 § - Jordbruksverkets föreskrifter om träning och tävling med djur
Hundar som står under långvarig och väl kontrollerad behandling av sjukdom får tränas för och
delta i tävling på tävlingsbana under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

1. Behandlingen får inte påverka hundens prestationsförmåga eller temperament enligt 2 §
1 och 2 eller 3 § 1 och 2.

2. Behandlingen inte döljer smärta.
3. Behandlingen inte påverkar eller döljer andra sjukdomar, skador, eller sjukdomsprocesser
än den som behandlingen är avsedd för.

4. Sjukdomen får inte förvärras av träning för tävling eller deltagande i tävling på
tävlingsbana.

5. Ett veterinärintyg medföljer hunden vid träning för tävling och vid tävling på tävlingsbana
i vilket veterinären intygar minst följande:
a) Hundens identitet.
b) Hundens diagnos.
c) Beskrivning av behandling inklusive läkemedel och dosering.
Intyget enligt första stycket 5 ska vara utfärdat av en veterinär som är insatt i hundens
behandling. Intyget ska förnyas om något av de som anges i första stycket 5 b och c
förändras (SJVFS 2018:6).

Här hittar du de nya föreskrifterna:
http://www.jordbruksverket.se/download/18.702b572e163946f536cff72/1527229769080/2018-006.pdf
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