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Yttrande över remiss gällande förslag till ändringar i
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:45) om
träning och tävling med djur (saknr L 17)
Er beteckning: 6.2.16-6121/16

Sammanfattning
Länsstyrelsen ser positivt på att dopningsbilagan tas bort och ersätts med en
reglering av effekter på djuren. Dock har länsstyrelsen detaljerade
synpunkter enligt nedan.
Länsstyrelsen vill dessutom föreslå tillägg ur smittskyddssynpunkt under
kapitel 2 och kapitel 3.

1 kap. 3 §
Träning för tävling bör definieras på annat sätt
Förslag till ny definition: Fysisk och psykisk förberedelse av ett djur som ska
användas i en nära förestående tävling och där syftet med träningen är att
förbereda djuret för tävling den specifika tävlingen. Djuret ansträngs på ett
sätt som är hårdare eller jämförbart med tävling med avseende på den
fysiska och psykiska belastningen för djuret. Djuret ansträngs, fysiskt eller
psykiskt, på ett sätt som inte enbart är ägnat åt att bibehålla eller uppnå
grundläggande fysisk kondition och rörlighet eller grundläggande mental
träning.
Länsstyrelsen anser att förbudet mot dopning av djur vid träning inte ska
begränsas till nära förestående tävling. Svårigheter kan uppstå när det ska
avgöras vad som är nära förestående. Länsstyrelsen anser dessutom att det
ur djurskyddssynpunkt är tveksamt att godta att ett djur är påverkat av
läkemedel, substanser eller behandlingar och sedan utsätts för en fysisk eller
psykisk belastning som ligger något under den som gäller för tävling.
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2 kap.
Djurhållares smittskyddsmässiga ansvar bör tydliggöras
Länsstyrelsen föreslår följande tillägg: Det är inte tillåtet att medföra djur
till en tävlingsplats/träningsanläggning om djuret visar tecken på
smittsam sjukdom. Det är inte heller tillåtet att medföra djur som vistats i
en anläggning eller i ett hem där smittsam sjukdom förekommer hos andra
djur av samma djurslag. Om sjuka djur har hållits isolerade i en separat
enhet där direkt och indirekt kontakt mellan dessa och andra djur
omöjliggjorts, berörs inte friska djur utanför den isolerade enheten av
tillträdesförbudet. Isoleringen ska ha utformats i samråd med veterinär.
Om tecken på smittsam sjukdom uppkommer hos ett djur på
tävlingsområdet/träningsanläggningen eller inom tre dagar efter
tävling/gemensam träning ska djurhållaren omedelbart meddela
arrangören och medverka i åtgärder för att minimera smittrisken till
andra djur.
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att skydda djur mot smitta och att
förtydliga djurhållarens ansvar för detta i denna föreskrift är en viktig väg att
gå. Detta är för närvarande reglerat i tävlingsreglementen men det finns
många arrangemang, t.ex. organiserade träningar, där tävlingsreglementen
inte är tillämpliga.

3 kap.
Den som anordnar tävling eller organiserad träning bör
åläggas ett större smittskyddsansvar
Länsstyrelsen föreslår följande tillägg: Det är inte tillåtet att arrangera
tävling/träning på en anläggning där det finns djur med tecken på
smittsam sjukdom. För att tävlings/träningsområdet ska kunna användas
under arrangemanget får det inte förekomma direkt eller indirekt kontakt
mellan djur som befinner sig på tävlings/träningsområdet och djur som
visar tecken på smittsam sjukdom och deras kontaktdjur. Isoleringen ska
ha utformats i samråd med veterinär.
Om tecken på smittsam sjukdom uppkommer hos ett djur på
tävlings/träningsområdet eller inom tre dagar efter tävling/träning ska
arrangören vidta åtgärder för att smittrisken till andra djur ska
minimeras. Samtliga deltagande djurhållare ska meddelas misstanke om
smittrisk.
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att skydda djur mot smitta och att
förtydliga olika arrangörers ansvar för detta i denna föreskrift är en viktig väg
att gå. Detta är för närvarande reglerat i tävlingsreglementen men det finns
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många arrangemang, t.ex. organiserade träningar, där tävlingsreglementen
inte är tillämpliga.

6 kap. 2 §
Länsstyrelsen föreslår förändrad lydelse
Länsstyrelsen föreslår följande: Med dopning avses åtgärder som genom
tillförsel av läkemedel eller substanser påverkar djurets
prestationsförmåga eller temperament positivt eller negativt eller på annat
sätt döljer skada, smärta, sjukdom eller påverkar en sjukdomsprocess.
Länsstyrelsen anse att lydelsen ovan bättre täcker in alla variationer av
dopning. I det förslag som finns kan vissa typer av dopning falla mellan
stolarna t.ex. sedering av alltför livliga djur.

6 kap. 3 §
Länsstyrelsen föreslår förändrad lydelse
Länsstyrelsen föreslår följande: Med otillbörliga åtgärder avses åtgärder
som genom annan behandling än genom tillförsel av läkemedel eller
substanser påverkar djurets prestationsförmåga eller temperament positivt
eller negativt eller på annat sätt döljer skada, smärta, sjukdom eller
påverkar en sjukdomsprocess.
Länsstyrelsen anse att lydelsen ovan bättre täcker in alla variationer av
dopning.

6 kap. 4 §
Länsstyrelsen föreslår att detta skall gälla samtliga djurslag
samt att veterinärintyget ska innehålla bedömning om
behandlingens inverkan på djuret
Länsstyrelsen förslår följande formulering: 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…
Länsstyrelsen förstår inte anledningen till att detta ska begränsas till enbart
hundar.
Länsstyrelsen föreslår följande tillägg: Punkt 5...d) Att punkterna 1–4
uppfylls.
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Länsstyrelsen anser att intyget inte fyller någon funktion utan att en
bedömning av behandlingens påverkan på djuret inkluderas.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av länsveterinär Elin Hansson med länsveterinär Helén
Löfblad som föredragande.

Elin Hansson
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