
Nu finns nya föreskrifter för djurskyddet!
Text: Eva von Celsing   Foto: Stina Masthagen

Statens Jordbruksverks (SJV) föreskrifter om hållande av hun-
dar (och katter) har omarbetats från 2008 och gäller från den 
15 juni 2020 (SJVFS 2020:8). Som hundägare är vi skyldiga att 
känna till denna föreskrift. Värt att nämna är att det inte är 
några stora förändringar sedan 2008 när det gäller avelspara-
graferna.

SSRK fick föreskriften på remiss från 

SKK i februari 2019. Vi svarade inte på 

remissen, men SKK har gjort det och 

tagit hänsyn till specialklubbarnas syn-

punkter. Föreskriften är skriven och 

formulerad för att säkerställa ett gott 

djurskydd och främja en god djurväl-

färd. 

Jordbruksverkets föreskrift står 

över SKK:s grundregler. Men om man 

är medlem i SKK och/eller registrerar 

valpar i SKK är man skyldig att följa 

SKK:s regler om till exempel vid vilken 

ålder en valp får levereras. Jordbruks-

verkets föreskrift tillsammans med 

SKK:s grundregler säkerställer vilka 

skyldigheter alla hundägare har för att 

hålla ett gott djurskydd. 

SKK har strängare krav än 
SJV i vissa fall
Exempel där SKK har ännu högre krav 

än SJV är att ingen valp får säljas före 

åtta veckors ålder. Där tillåter JBV un-

dantag om det finns veterinärintyg. 

SKK:s regler säger också att en tik inte 

får användas i avel efter fyllda sju år 

om hon inte haft valpar tidigare. Där 

är JBV liberalare. SKK har också högre 

krav på hur tätt en tik får användas i 

avel. I Jordbruksverkets föreskrift sak-

nas maxantal kullar man får ta på en 

tik, medan SKK säger högst fem kullar.

Måttkrav på valpboxar
På sociala medier har frågor ställts om 

måttkrav på valpboxar. Sådana bestäm-

melser har funnits även tidigare. SJVFS 

2020:8 (kap 10 § 4 tabell 3) anger att en 

tik av storlek labrador ska ha en yta på 

5 m² i valpboxen när antalet valpar är 

max tre. Från fjärde valpen ökar mått-

kravet med 1,2 m²/valp. Måtten gäller 

från när valparna är tre veckor gamla.

På sidan 3 i SJV:s föreskrift (kapitel 

1, § 4) står följande: 

Avvikelser från föreskrivna mått godtas 

under förutsättning att följande kriterier är 

uppfyllda:

• Djurmiljön som helhet är mycket god.

• Konsekvenserna av måttavvikelsen 

bedöms endast ha ringa påverkan 

på djuren avseende den funktion 

som måttföreskriften syftar till.

• Måttavvikelsen innebär inte någon 

ökad risk för skador, stress eller ohäl-

sa hos djuren.

• Måttavvikelsen innebär inte att tillsy-

nen och skötseln av djuren försvåras.

Kompetens 
Intressant är att det finns krav i Jord-

bruksverkets föreskrift på tillräcklig 

kompetens anpassad till verksamheten 

(kapitel 9, § 3). Denna kompetens kan 

ha förvärvats genom utbildning eller 

motsvarande erfarenhet. Här anges 

SKK:s grundläggande uppfödarutbild-

ning som ett förslag på lämplig kom-

petens.

Frågor?
Ställ gärna fler frågor till oss i SSRK/

HS om djurskyddslagen som vi hjälper 

till att förklara eller tar reda på mer 

praktiska fakta om. 

Källa: www.jordbruksverket.se n 
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