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L a g

320/2014

om ändring av djurskyddslagen

Utfärdad i Helsingfors den 11 april 2014

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till djurskyddslagen (247/1996) en ny 29 §, i stället för den 29 § som upphävts genom

lag 1430/2006, som följer:

29 §

Behörighet för artificiell reproduktion av
djur

Nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur
får semineras av den som har avlagt en exa-
men där krav på yrkesskicklighet för semine-
ring av djurarten i fråga ingår. Embryoöver-
föring på nötkreatur och hästdjur får utföras
av den som har avlagt en examen där krav på
yrkesskicklighet för seminering ingår samt en
anknytande examensdel där krav på yrkes-
skicklighet för embryoöverföring på djurar-
ten i fråga ingår.

Rävar och finnsjubb får semineras av den
som har avlagt en examen där krav på yrkes-
skicklighet för seminering av djurarten i
fråga ingår.

Nötkreatur, svin, får, getter, rävar och
finnsjubb hos en djurinnehavare får semine-
ras av djurinnehavaren och av dennes an-

ställda, förutsatt att den som seminerar har
avlagt en examensdel där krav på yrkesskick-
lighet för seminering av djurarten i fråga
ingår.

Hästdjur får semineras på insamlingsstatio-
ner för sperma och på mottagningsstationer
för sperma av den som har genomgått utbild-
ning som ger behörighet för seminering av
hästar. Detta ska ske under överinseende av
en veterinär och på dennes ansvar.

Närmare bestämmelser om krav på yrkes-
skicklighet för seminering och embryoöver-
föring för respektive djurart får utfärdas ge-
nom förordning av jord- och skogsbruksmini-
steriet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.
Sådana tillstånd för utövande av artificiell

reproduktion av djur som beviljats med stöd
av lagen om husdjursavel (794/1993) eller
hästhushållningslagen (796/1993), som är i
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kraft när denna lag träder i kraft, ger rätt att
fortsätta med att utöva artificiell reproduktion

av djur i enlighet med tillståndet också när
denna lag har trätt i kraft.

Helsingfors den 11 april 2014

Republikens President
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Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen
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