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Yttrande över förslag till nya djurskyddsföreskrifter och allmänna råd om hållande av
hundar och katter (L102) – begränsad till frågan om separation av valpar och kattungar
från sina moderdjur, Dnr 5.2.17-7727/17
Övergripande synpunkter
Svenska Djurskyddsföreningen (SDF) tillstyrker delvis förslaget.
Vi tycker det är bra att föreskriften innehåller klara bestämmelser för minsta tid som valpar
och kattungar ska hållas tillsammans med sitt moderdjur. Däremot anser vi inte att det finns
motiv att tillåta några avvikelser från de angivna tiderna (att hundvalpar ska vara kvar hos
modern till minst åtta veckors ålder och kattungar till minst 12 veckors ålder). Även om det
inte finns ett uttryckligt vetenskapligt stöd för att sätta upp dessa tidsgränser finns ett stort
behov för tydliga regler i frågan.
Det vore en betydande försämring av djurskyddet om uppfödaren/djurägaren ges möjlighet
till subjektiv tolkning av om valpen/kattungen helt har övergått till fast föda, och därför kan
skiljas från modern tidigare än åtta respektive 12 veckor. Riskerna för en störd mental
utveckling hos valpar/kattungar vid prematur separation är betydligt större än de eventuella
ekonomiska vinster som kan uppnås genom en tidigarelagd försäljning. I detta fall behövs en
"fyrkantig" regel utan möjlighet till undantag.
Detaljändringar
6 kap. 7 §: Stryk meningen: "Avvikelse från den angivna tiden är godtagbart om valparna helt
har övergått till fast föda och valparnas hälsa och välfärd i övrigt är god." Eventuellt bör de
allmänna råden, punkt 1, anpassas till denna strykning på lämpligt sätt.
6 kap. 9 §: Stryk meningen: "Avvikelse från den angivna tiden är godtagbart om kattungarna
helt har övergått till fast föda och deras hälsa och välfärd i övrigt är god." Eventuellt bör de
allmänna råden, punkt 1, anpassas till denna strykning på lämpligt sätt.
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