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Regeringen föreskriver1 att 5, 6, 9, 15, 37 och 55 §§ djurskyddsförordningen (1988:539) skall ha följande lydelse.
5 §2 Stall och andra förvaringsutrymmen för hästar eller för djur som föds
upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar får inte
uppföras, byggas till eller byggas om utan att stallen eller förvaringsutrymmena på förhand har godkänts från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Detsamma gäller när ett stall eller ett förvaringsutrymme ändras på ett sätt som
är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt eller när
ett stall eller ett förvaringsutrymme som förut har använts för annat ändamål
tas i anspråk eller inreds för sådan djurhållning eller djuruppfödning. Vad
som sägs om stall och förvaringsutrymme gäller även del av stall och del av
förvaringsutrymme samt hägn och del av hägn.
Första stycket gäller inte stall, andra förvaringsutrymmen och hägn som
används av Försvarsmakten.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för förhandsgodkännande och om undantag från första stycket.
6 §3 Frågor om förhandsgodkännande enligt 5 § prövas av länsstyrelsen.
Länsstyrelsen skall besiktiga stall och andra förvaringsutrymmen innan de
tas i bruk eller, om detta är mer lämpligt, snarast möjligt därefter.
Närmare föreskrifter om besiktningen meddelas av Jordbruksverket.
9 §4 Höns för äggproduktion får inte hållas i andra inhysningssystem än
sådana som uppfyller hönsens behov av rede, sittpinne och sandbad. Inhysningen skall ske på ett sådant sätt att dödlighet och beteeendestörningar hos
hönsen hålls på en låg nivå.
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Jfr rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer
för skyddet av värphöns (EGT L 203, 3.8.1999, s. 53, Celex 31999L0074). Se även
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 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT
L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).
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Senaste lydelse 1991:1455.
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Senaste lydelse 1991:1455.
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Senaste lydelse 1997:154. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.
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Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur hönsen skall
inhysas.
15 §5 Fixeringsanordningar för svin får inte användas annat än tillfälligtvis.
Utrustning eller anordning som ger djur en elektrisk stöt i avsikt att styra
deras beteende får inte användas. Anordningar av det slaget får inte heller
finnas monterade i stall, andra förvaringsutrymmen för djur eller hägn.
Förbudet i andra stycket gäller inte användning av elstängsel.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
1. villkor för användning av elstängsel,
2. undantag från förbudet i andra stycket när det gäller elektriska pådrivare och elavvisare på fodervagnar, samt
3. villkor för sådan användning som är tillåten enligt föreskrifter meddelade med stöd av 2.
37 §6 En zoologisk trädgård, djurpark eller liknande anläggning får inte tas
i bruk för offentlig förevisning av djur innan den har godkänts av länsstyrelsen. Detsamma gäller vid omflyttning av djuren och vid ny-, till- eller ombyggnad av någon betydelse.
55 §7 Anläggningar och andra förvaringsutrymmen för försöksdjur får inte
uppföras, byggas till eller byggas om utan att Jordbruksverket på förhand
har godkänt anläggningarna eller förvaringsutrymmena från djurskydds- och
djurhälsosynpunkt. Detsamma gäller när en anläggning eller ett förvaringsutrymme ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt eller när en anläggning eller ett förvaringsutrymme
som förut har använts för något annat ändamål tas i anspråk eller inreds som
anläggning eller förvaringsutrymme för försöksdjur.
Anläggningarna eller förvaringsutrymmena skall besiktigas innan de tas i
bruk eller, om detta är mer lämpligt, snarast möjligt därefter.
Närmare föreskrifter om anläggningar och andra förvaringsutrymmen för
försöksdjur samt om besiktningen meddelas av Jordbruksverket.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om 15 och 37 §§
och i övrigt den 15 april 2003. För ärenden om godkännande som har anhängiggjorts före ikraftträdandet gäller 37 § i sin äldre lydelse.
På regeringens vägnar
ANN-CHRISTIN NYKVIST
Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)
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