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Yttrande över förslag till ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:45)
om träning och tävling med djur (saknr L 17), Dnr 6.2.16-6121/16
Övergripande synpunkter
Svenska Djurskyddsföreningen (SDF) välkomnar att branschen, både för häst och för hund,
tar ett stort egenansvar för arbete mot dopning i samband med träning och tävling med djur.
SDF anser dock inte att branschens egenkontroll kan ersätta en statlig reglering och kontroll
av åtgärder som kan riskera att utsätta djur för lidande på grund av dopning eller otillbörliga
åtgärder i samband med träning och tävling. Staten måste även fortsättningsvis ta ett
kunskapsbaserat ansvar för att djuren inte utsättas för dopning i tränings- och
tävlingssammanhang och att de är i tävlingsmässigt skick.
Mot denna bakgrund anser SDF att Jordbruksverket måste harmonisera olika
tävlingsreglementen för tävlingar med djur om den s k dopningsbilagan tas bort från den
aktuella föreskriften. De föreslagna ändringarna med generella skrivningar främst i 6 kap
uppges kompensera alla djurskyddsmässiga risker av att dopningsbilagan försvinner.
Föreningen anser att en rättssäker bedömning också kräver att kontrollmyndigheten
säkerställer en harmonisering av otillåtna substanser och deras karenstider i olika
tävlingsreglementen, och att detta harmoniseringsansvar slås fast i lämplig föreskrift. Det får
inte bli så att samma substans kan vara tillåten i en sport men förbjuden i en annan,
beroende på vilket reglemente som tillämpas. Det är viktigt att "sportens uppdaterade
karenslistor" synkroniseras i sina uppdateringar och inte motsäger varandra beträffande
ingående substanser och karenstider.
I detta fall vill SDF även betona vikten av en skärpt myndighetskontroll
beträffande dopningsreglerna. Föreningen saknar en tydlig reglering av statens
kontrollansvar i 6 kap. SDF önskar se en myndighetsbaserad instruktion i föreskriften om när
och hur ofta dopningsprovtagning ska ske i samband med tävling men inte minst vid träning
av djur inför tävling.
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