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Förordning
om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539);

Utkom från trycket
den 11 juni 2001

utfärdad den 17 maj 2001.
Regeringen föreskriver1 i fråga om djurskyddsförordningen (1988:539)
dels att 36 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 36 a §, av följande
lydelse.
36 § Vid cirkus, varieté och liknande företag får djur av andra slag än som
avses i 35 § andra stycket visas offentligt, men då endast vid föreställning eller, under förutsättning att djuren har visats vid föreställning, i djurstallar eller i andra lokaler för förvaring av djur. Djurens ungar får också visas i sådana utrymmen, även om de inte har visats vid föreställning. Detsamma gäller enstaka djur som följer med en cirkus i syfte att tränas för förevisning.
36 a § En cirkus som offentligt förevisar djur skall en gång varje år inspekteras av länsstyrelsen i det län där cirkusen har sin hemvist, i det län där
den reser in i landet eller i det län där den har sin första föreställning. Inspektionen skall genomföras före cirkusens första föreställning för året i landet.
En inspektion skall också ske vid en sådan förändring av djurbeståndet eller
utrustningen som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för den som förevisar djur på cirkus att
1. föra anteckningar om verksamheten och djuren, och
2. lämna upplysningar om verksamheten.
För inspektioner enligt första stycket gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 24, 26 och 27 §§ djurskyddslagen (1988:534). Närmare föreskrifter
om inspektionerna meddelas av Jordbruksverket.

1
Se 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 398L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG
(EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 398L0048).
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Denna förordning träder i kraft den 1 november 2001.
På regeringens vägnar
MARGARETA WINBERG
Hans Petterson
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