Regler och lagar
Om du håller på med hästar bör du känna
till vilka lagar och förordningar som reglerar
hästen. Du behöver inte kunna allt i detalj,
men det är bra att veta var du ska leta om du
behöver söka information.
Det finns flera olika lagar, förordningar och föreskrifter
som reglerar Sveriges djurhållning. Vi ska även rätta
oss efter EU:s regler.

Lag
Den svenska djurskyddslagen som trädde i kraft 1988 (1988:534) beslutas av riksdagen och är en
ramlag. De absolut viktigaste paragraferna som det är bra att känna till i denna lag är följande:
2§ Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
4§ Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och
ger dem möjlighet att bete sig naturligt.
Lagen reglerar även avel, djurtransporter samt omhändertagande av hästen. Läs mer på www.sjv.se och
sök vidare på lagar.

Förordning
Djurskyddsförordningen (1988:539) beslutas av regeringen och ställer bland annat krav på att ny- och
ombyggnation av djurstallar ska förprövas. Förordningen förtydligar vad lagen menar med naturligt beteende. I förordningen regleras också vilka operativa ingrepp som får utföras utan att veterinär anlitas. Läs
mer på www.sjv.se sök vidare på lagar.

Föreskrifter
Kraven i djurskyddsförordningen preciseras ytterligare i djurskyddsföreskrifterna www.sjv.se för häst
/DFS 2007:6/L 101). Det är Statens Jordbruksverk som beslutar om dessa. Föreskrifterna innehåller
bland annat utrymmeskrav och andra detaljregler för hästar. Du kan läsa mer på www.sjv.se. Sök vidare
på djurskydd.

Allmänna råd
I anslutning till djurskyddsbestämmelserna utfärdade Djurskyddsmyndigheten allmänna råd. De syftar till
att ytterligare förbättra djurskyddet. Om du ska bygga till eller bygga nytt kan du hitta information i de
allmänna råden. De visar hur du på lämpligaste sätt ska bete dig i vissa situationer för att uppfylla vad
som står i djurskyddsbestämmelsernas paragrafer.

Hästhusesyn – praktisk guide för lagar och krav 2009
Det här är en skrift från Hästnäringens Nationella stiftelse. Här finns
en samlad information om gällande lagstiftning samt hästnäringens
rekommendationer i form av checklistor med tillhörande faktadelar.
Läs mer på www.nshorse.se
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EG-förordningen
Det finns även EG-förordningar som berör häst, främst om hur hästen ska skyddas vid transport. Läs
mer på www.sjv.se sök ”Rådets förordning om skydd av djur under transport 1/2005”.

Om du har frågor
Om du funderar på olika frågor som rör hästen kan du börja med att kontakta någon hästkunnig person
i ditt stall eller på din ridklubb. Du kan också kontakta ditt ridsportdistrikt som kan rekommendera duktiga och sakkunniga personer som kan hjälpa dig. Gå in på www.ridsport.se och sök på distrikt.

VAD SÄGER LAGEN
Ansvaret för djurskyddet i Sverige ligger på Statens jordbruksverk i Jönköping. På
deras webbplats www.sjv.se kan du söka efter den information du behöver för allt
som gäller stallanläggning och djurskyddet i Sverige.
Så här säger jordbruksverket på sin hemsida om djurskyddet:

Det svenska djurskyddet
Människor har hållit husdjur för olika behov sedan urminnes tider. Medvetenheten om att dessa
djur behöver skyddas på olika sätt är troligen lika gammal. Bestämmelserna i den svenska djurskyddslagen är grundade på etiska och kulturella värderingar om mänskliga skyldigheter och
rättigheter gentemot djur. Den djurskyddslag som gäller idag fick sin grundläggande utformning
1988 och omfattar endast djur som hålls av människan.
Djurskyddslagen är förebyggande, målet är att så långt som möjligt förhindra att djur utsätts
för lidande.
De lagar och föreskrifter som reglerar djurskyddet i Sverige är förutom djurskyddslagen, djurskyddsförordningen samt djurskyddsföreskrifter. Dessutom finns EU-förordningar och EU-direktiv som påverkar våra svenska djurskyddsregler.

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen
Regering och riksdag har gjort bedömningen att det finns brister i den nuvarande offentliga kontrollen av djurskyddet. Kontrollen sköts inte på samma sätt i olika kommuner. Sverige har idag
svårt att garantera att regelverket om offentlig kontroll efterlevs på djurskyddsområdet. Riksdagen har därför beslutat att djurskyddskontrollen ska flyttas från kommunerna till länsstyrelsen.
Syftet är framförallt att bättre kunna styra, samordna och följa upp kontrollen i landet.
Överflyttningen ska vara klar 1 januari, 2009. Då kommer länsstyrelsen ha ansvaret för djurskyddskontrollen samt kontroll av foder och livsmedel i primärproduktionen.
Ansvaret vilar alltid på den enskilde djurhållaren och kontrollen för att lagen följs vilar på landets
kommuner och länsstyrelser.

Vilket ansvar har Jordbruksverket?
Jordbruksverket är central myndighet för lagen. I uppdraget ingår att samordna och vägleda
kommuner och länsstyrelsers djurskyddsarbete.
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