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Yttrande över remiss från Jordbruksverket angående 
förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter 
(SJVFS 2010:45) om träning och tävling med djur (saknr 
L 17), (dnr. 6.2.16-6121/16). 

Sammanfattning 
SLU instämmer med Jordbruksverkets problembeskrivning och ser positivt på att 
underlätta för både djurhållare och tävlingsveterinärer gällande 
dopningsreglementet så att detta hålls aktuellt, men att det även bör ställas krav på 
att så sker. Vidare bör även djurskyddsaspekten avseende vilda djur i hägn som 
används vid olika former av anlagsprov eller liknande, t.ex. grytanlagsprov på 
grävling och test av hund på vildsvin, omfattas och förtydligas i dessa föreskrifter.  

1 kap. 

SLU ser att det finns risker med föreslagen definition av träning för tävling samt att 
definitionen av tävlingsområde bör ändras. 

2 kap.  

SLU anser att det är viktigt ur djurskyddssynpunkt att inte upphäva 2 § kring 
prestationskrav utan att införliva denna i annan paragraf. 

4. kap. 

SLU anser att momentet träning av hund inför anlagsprov eller liknande på vilda 
djur i hägn, ska omfattas och förtydligas i 4 kap.  

5 kap. 

SLU tillstyrker, med tillägg, gällande riskklassificering för anlagsprov eller 
liknande av hund på hägnat vilt.  

6 kap.  

SLU tillstyrker med vissa tillägg.  
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7 kap.  
SLU tillstyrker. 

SLU:s generella synpunkter 

1 kap. 1 §, sid 1.  

SLU tillstyrker ändring. 

1 kap. 3 §, sid 1-3.  
SLU tillstyrker delvis. Definitionen av träning för tävling bör ändras för att 
tydliggöra vad träning är och underlätta myndigheternas arbete mot dopning, samt 
att definitionen av tävlingsområde ändras redaktionellt. Även definitionen av 
substans behöver ses över. 

2 kap. 1 §, sid 3.  

SLU tillstyrker upphävande. 

2 kap. 1a §, sid 3.  

SLU tillstyrker delvis men anser att 2 kap. 2 § bör införlivas i 1a § i det fall 2 § 
upphävs.  

2 kap. 2 §, sid 3.  

SLU avstyrker upphävande om inte paragrafen införlivas i 1a §. 

4.kap.  
SLU föreslår att man inför ytterligare en paragraf i 4 kap. med följande 
formulering: 7 § Vilda djur som hålls i hägn och används för träning inför 
anlagsprov och vid anlagsprov eller liknande, får inte utsättas för stress eller smärta 
i den omfattning att de orsakas onödigt lidande.  

5 kap. 2 §, sid 5.  

SLU tillstyrker ändring. 

5 kap. 3 §, sid 5.  

SLU tillstyrker ändring. 

5 kap. 5 §, sid 5.  
SLU anser att även anlagsprov eller liknande med hägnat vilt bör riskklassificeras 
avseende det hägnade viltet analogt med t ex vallade djur. 

6 kap. 1 §, sid 6.  
SLU tillstyrker ändring. 
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6 kap. 2 §, sid 6.  
SLU tillstyrker ändring. 

6 kap. 3 §, sid 6. 
SLU tillstyrker ändring.  

6 kap. 4 §, sid 6. 

SLU tillstyrker ändring med tillägg om vilket kapitel paragraferna tillhör som man 
hänvisar till.  

6 kap. 5 §, sid 6.  

SLU anser att sista meningen ändras till: Intyget ska förnyas om något av det som 
anges i först stycket 5b-c förändras.  

6 kap.  

SLU föreslår att man i 6 kap. bör lägga till en 6 § där det framgår vem som 
ansvarar för att reglera karenstider samt ett krav på att dessa ska hållas 
uppdaterade.  

7 kap. 1 §, sid 7.  

SLU tillstyrker ändring.  

SLU:s specifika synpunkter 

1 kap. 1 §, sid 1.  
SLU tillstyrker.  

1 kap. 3 §, sid 1-3.  
SLU tillstyrker delvis med följande synpunkter: 

Substans 

Definition av ordet substans bör ses över. Med den föreslagna definitionen ”alla 
ämnen som inte är läkemedel och som tillförs djuret” kommer även sådant som 
vatten, mineralämnen, vitaminer m fl näringsämnen etc att kunna räknas in som 
substanser. Det kan knappast vara avsikten här. 

Träning för tävling 

Träning inför tävling behöver nödvändigtvis inte vara hårdare eller jämförbar med 
tävling, utan kan även vara på en lägre intensitet men ändå förbereda djuret inför 
tävling. I djurskyddslagen, samt i föreslagen 6 kap. 1 §, står att djur som tränas för 
eller deltar i tävling inte får utsättas för dopning. Med föreslagen skrivning innebär 
det att det är tillåtet att dopa sin häst och använda utrustning, hjälpmedel och 
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metoder som skadar eller medför psykiskt och fysiskt lidande för hästen, bara man 
inte har för avsikt att tävla. Föreskrifterna bör omfatta all form av träning, oavsett 
om man tänkt tävla eller inte. Det är dock synnerligen viktigt att djur inte på ett 
otillbörligt sätt utsätts för något av det som definieras under Kapitel 6, dvs tillförsel 
av läkemedel etc under någon form av träning eller vid någon tidpunkt på ett sådant 
sätt att djuret utsätts för ett fysiskt eller mentalt lidande. Detta bör förtydligas i 
tillämpningsföreskrifterna. Detta kan skapa en problematik och försvåra arbetet 
mot dopning från myndigheternas perspektiv, men att det är av mindre betydelse 
för förbund/organisationer inom hund- och hästsporten som har ett eget reglemente 
som styr. SLU föreslår därför att sista meningen i föreslagen definition av träning 
för tävling stryks.  

SLU kan se det rimliga i att tidsbegränsa träning för tävling samt därmed kopplad 
dopningsdefinition till ”…nära förestående tävling…”. Men SLU ser även att det 
kan uppstå en problematik för både djurhållare och kontrollmyndigheten med 
definition av ”nära förestående”. Innebär ”nära förestående” en vecka framöver, en 
månad, eller planerad och långsiktig träning inför ett stort mästerskap som kanske är 
ett år framåt i tiden? SLU anser att ”nära förestående” behöver definieras. 

SLU anser att begreppet ”hårdare” är ett dåligt sätt att beskriva träning. ”Hård” 
träning är närmast en kombination av intensitet, mängd och typ av träning men 
också hur mycket vila som läggs in i kort respektive längre perspektiv, med andra 
ord svårdefinierat i praktiken.  

Tävlingsområde 

SLU föreslår att definitionen för tävlingsområde ändras till: Område där tävling 
hålls och annat område där deltagande djur i övrigt vistas i anslutning till 
tävlingsbana eller område där tävling hålls. Till detta område räknas inte 
provmarker där djur inte följer en uppgjord bana. 

I gällande definition av tävlingsområde ”Område där tävling hålls och annat 
område där deltagande djur i övrigt vistas i anslutning till tävlingsområde” 
använder man sig av samma ord i förklaringen som det ord man vill definiera.  

2 kap. 1 §, sid 3.  

SLU tillstyrker upphävande. 

2 kap. 1a §, sid 3.  

SLU tillstyrker delvis men anser att 2 kap. 2 § bör införlivas i 1a § i det fall 2 § 
upphävs. 

2 kap. 2 §, sid 3. 

SLU avstyrker upphävande om inte paragrafen införlivas i 2 kap. 1a §. Att den som 
tränar eller tävlar med ett djur bara får ställa sådana prestationskrav på djuret som 
är anpassade till det enskilda djurets fysiska och psykiska förmåga har inte 
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införlivats i den nya 1a §, då detta heller inte ingår i definitionen av tävlingsmässigt 
skick. Att man som tränare/djurhållare/tävlande enbart ställer rimliga 
prestationskrav på sitt djur är en viktig djurvälfärdsfråga och det är SLUs åsikt att 
detta fortfarande bör framgå av föreskriften. 2 § bör därför kvarstå i sin helhet eller 
införlivas i 1a § 

4.kap.  
Både djurskyddslagen och jaktlagen fastslår att djur inte får utsättas för onödigt 
lidande. Enligt Jordbruksverkets eget meddelande om hållande av hägnat vilt så ska 
hägnat vilt som ej omfattas av specifika föreskrifter hållas enligt bestämmelserna i 
djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, dvs. de får ej utsättas för onödigt 
lidande.   

Utredningen av den nya djurskyddslagen (SOU 2011:75) menar att grävlingar som 
hålls i hägn omfattas av djurskyddslagens bestämmelser och att denna användning 
av grävling inte kan anses vara förenlig med djurskyddslagen eftersom den utsätter 
grävlingen för lidande. När det gäller jaktträning av hund på andra vilda djurarter i 
hägn så ansåg utredningen av den nya djurskyddslagen att även detta är förenat 
med stor risk för stress. Utredaren hade därför även svårt att se att användning av 
t.ex. vildsvin, hare eller viltfågel för jaktträning av hundar i hägn är förenlig med 
djurskyddslagstiftningen. 

SLU föreslår därför att man inför ytterligare en paragraf i 4 kap. med följande 
formulering:  

7 § Vilda djur som hålls i hägn och används för träning inför anlagsprov och vid 
anlagsprov eller liknande får inte utsättas för stress eller smärta i den omfattning att 
de orsakas onödigt lidande.  

5 kap. 2 §, sid 5.  

SLU tillstyrker ändring. 

5 kap. 3 §, sid 5.  

SLU tillstyrker ändring. 

5 kap. 5 §, sid. 5.  
Analogt med att tävlingsformer med vallade djur riskklassificeras från 
djurskyddssynpunkt avseende de vallade djuren anser SLU att även anlagsprov, 
eller likande, med hägnat vilt bör riskklassificeras avseende det hägnade viltet. 
Detta då djur som används i dessa prov riskerar att utsättas för risker och lidande.  

6 kap. 1 §, sid 6.  

SLU tillstyrker ändring.  
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6 kap. 2-3 §, sid 6.  
SLU tillstyrker delvis. 

Här bör man lägga till ordet ”negativt” efter ”hälsotillståndet påverkas”. I den mån 
åtgärder eller substanser påverkar hälsotillståndet positivt skall det rimligen inte 
vara förbjudet. Om det t ex är ett dopningsklassat preparat så kommer det ändå att 
falla på punkt 2 eller 3. 

6 kap. 4 §, sid 6.  

SLU tillstyrker ändring med tillägget att det i p.1 bör framgå att det är 2 § pp. 1 och 
2 samt 3 § pp. 1 och 2 i 6 kap. som man hänvisar till.   

6 kap. 5 §, sid 6.  

SLU anser att sista meningen ändras till: Intyget ska förnyas om något av det som 
anges i först stycket 5b-c förändras. Detta på grund av att hundens identitet inte 
kan ändras.  

SLU anser vidare att man i 6 kap. bör lägga till en 6 § där det framgår vem som 
ansvarar för att reglera karenstiderna för behandlingar till häst respektive hund, 
samt att dessa ansvarar för att reglerna hålls uppdaterade. Med avseende på att 
Jordbruksverket släpper kontrollen på vilka substanser som ska klassas som 
dopning till andra aktörer är det rimligt att Jordbruksverket anger vilka dessa 
aktörer är samt även ställer krav på att dessa aktörer fullföljer sitt ansvar så att 
djurskyddet upprätthålls.  

7 kap. 1 §, sid 7.  

SLU tillstyrker ändring.  

Bilaga 1 
Eftersom föreskrifterna omfattar såväl dopning som utrustning, hjälpmedel och 
metoder finns det all anledning att se över varför t ex dressyrtävling på lägre nivå 
än svår, inte klassas med högre risk? Vad bygger hela riskklassningen på? 
Skadestatistik? Antal fall av dopning eller förekomst av otillbörliga metoder inom 
respektive gren? SLU efterfrågar en klar och tydlig bilaga med hur 
riskbedömningen gjorts.  

Tornerspel – avses då endast tävling i tornerspel eller även uppvisning? De allra 
flesta tornerspel som genomförs idag är ren uppvisning, och endast i ett enda fall 
per år är det tävling vilket är SM. Beridet bågskytte bör också omnämnas som gren 
i riskklassningen.  

Indelningen i olika riskkategorier saknar så vitt vi känner till en grundläggande 
vetenskaplig underbyggnad. Detta kan vara ett ämne för riktad utlysning av 
forskningsmedel alternativt ett projekt för uppdragsforskning 



Yttrande över remiss från Jordbruksverket angående förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 
2010:45) om träning och tävling med djur (saknr L 17), (dnr. 6.2.16-6121/16). 

 

7/7 
 

Sändlista: SLU saknar SRS http://www.svenskariddarsallskapet.se/ på sändlistan. 
Även Sveriges Beridna Bågskyttar http://www.mountedarchery.se/ saknas på 
sändlistan. 

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av prodekan Henrik 
Rönnberg vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap efter 
föredragning av fakultetshandläggare Inger Knutell. Innehållet har utarbetats av 
leg. veterinär och kvalificerad handläggare Elina Åsbjer, leg. veterinär Johan 
Lindsjö, och kvalificerad handläggare Elin Spangenberg vid Nationellt centrum för 
djurvälfärd, universitetslektor Cecilia Müller, vid institutionen för husdjurens 
utfodring och vård, professor Lars Roepstorff, professor Anna Jansson, docent 
Marie Rhodin, dr Elin Hernlund samt dr Sara Ringmark vid institutionen för 
anatomi, fysiologi och biokemi. 

Prodekan Henrik Rönnberg 

  

  

Fakultetshandläggare Inger Knutell  
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