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Djurskyddstillsynen

I problemsituationer som gäller nötkreaturens välbefin- 
nande eller om det finns skäl att misstänka att nötkreatur 
hålls eller sköts i strid med djurskyddsbestämmelserna, 
kan en privat person ta kontakt med de lokala djurskydds- 
myndigheterna. Djurskyddstillsynen på lokal nivå sköts
av kommunalveterinären, tjänsteinnehavare som sköter 
kommunal hälsoskyddstillsyn (hälsoinspektörer) samt
av polisen. Regionförvaltningverket och speciellt länsvete- 
rinären, styr och övervakar att djurskyddsbestämmelserna 
följs på det område. Livsmedelssäkerhetsverket Evira styr 
och utövar i egenskap av centralförvaltningens myndighet 
tillsynen över att djurskyddsbestämmelserna verkställs
och följs. På ministerienivå  hör beredningen av djur-
skyddsbestämmelserna och tillsynen över att de verkställs 
till jord- och skogsbruksministeriet.

Förutom myndigheterna  gör också djurskyddsövervakare 
befullmäktigade av regionförvaltningsverk djurskydds- 
inspektioner. Djurskyddsövervakarna kan göra inspektio- 
ner annanstans men inte på områden som omfattas av 
hemfriden. Vid inspektioner på områden som omfattas av 
hemfriden kan en djurskyddsövervakare dock inom grän- 
serna för sin inspektionsrätt vid behov bistå myndigheten. 
Djurskyddsövervakaren kan i samband med inspektionen 
ge djurets ägare eller innehavare råd och anvisningar; 
däremot kan förbud och påbud ges endast av myndig- 
heter. Om djurskyddsövervakaren vid en inspektion 
upptäcker sådana missförhållanden som förutsätter 
förbud eller påbud måste han anmäla fallet till djur-
skyddsmyndigheten.
 

Nötkreatur – djurskyddslagstiftningen i sammandrag

I denna broschyr har samlats innehåll från de djurskydds- 
författningar som gäller nötkreaturshållning och nöt- 
kreaturens välbefinnande.

De författningstexter  som använts som källmaterial kan 
i sin helhet läsas på jord- och skogsbruksministeriets 
webbsidor på adressen www.mmm.fi.

Källor: djurskyddslagen (247/1996 med ändringar), djurskyddsförord-
ningen (396/1996 med ändringar), statsrådets förordning om skydd av 
nötkreatur (592/2010), rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd 
av djur vid tidpunkten för avlivning, jord- och skogsbruksministeriets (JSM) 
beslut om krav på skydd av djur vid slakt (23/VLA/1997), JSM:s beslut 
om djurskyddskraven vid avlivning av animalieproduktionsdjur som hör 
till däggdjuren eller fåglarna (18/VLA/1996 med ändringar). 

Djurskyddslagens betydelse 
för producenten

Djurskyddslagens syfte är att på bästa möjliga sätt skydda 
djuren mot lidande, smärta och plåga. Lagen syftar också 
till att främja djurens välbefinnande och god behandling.

Djuren ska behandlas väl och de får inte åsamkas onödigt 
lidande. Det är också förbjudet att åsamka dem onödig 
smärta och plåga.

Den allmänna principen inom djurhållningen är att främja 
djurens hälsa samt beakta deras fysiologiska behov och 
naturliga beteendebehov. I fråga om produktionsdjur 
innebär detta ofta minskad förekomst av sjukdomar och 
förbättrad produktion.
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Aktuell information om förändringar i djurskyddstillsynen 
uppdateras på Eviras webbplats www.evira.fi.

I Finland har vi djurskyddsorganisationernas egna 
djurskyddsrådgivare som arbetar på frivillig basis. Dessa 
personer har emellertid inte någon på djurskyddslagen 
baserad rätt att verkställa inspektioner.

Förvaringsutrymme för nötkreatur

Allmänna krav
Förvaringsutrymmet för nötkreatur ska vara tillräckligt 
rymligt, skyddande, ljust, rent och tryggt och det ska så 
bra som möjligt beakta djurens naturliga behov. Det ska 
vara möjligt att utan svårigheter sköta och inspektera nöt- 
kreatur i förvaringsutrymmet. Förvaringsutrymmet ska ge 
ett tillräckligt skydd mot ogynnsamma väderförhållanden 
samt mot oskälig köld, värme och fukt. Djurskyddsaspek- 
terna bör beaktas redan vid planeringen av byggnaderna 
och stängslen. Förvaringsutrymmet  för nötkreatur samt 
dess konstruktioner och anordningar ska planeras, byggas 
och underhållas så, att förvaringsutrymmet  är tryggt
för djuret och så att brandfaran och risken att djuret ska 
rymma är så små som möjligt. Nötkreaturen i ett djur- 
stall ska i nödsituationer snabbt kunna utrymmas från 
förvaringsutrymmena.

I förvaringsutrymmet måste djuret kunna stå och vila i 
naturlig ställning samt röra och resa sig på ett naturligt 
sätt. Det bör finnas tillräckligt många liggplatser så att 
alla nötkreatur kan lägga sig samtidigt om de så vill.

Drivgångarna och dörröppningarna ska vara tillräckligt 
vida så att djuren lätt kan röra sig från ett ställe till ett 
annat.

Förhållandena i förvaringsutrymmet
Fähuset måste ha tillräcklig ventilation så att skadliga 
gaser, damm, drag eller oskälig fukt inte äventyrar djurets 
hälsa eller välbefinnande. Också temperaturen i förvarings- 
utrymmet ska vara lämplig för djuren.

Om djurens hälsa och välbefinnande är beroende av
ett mekaniskt ventilationssystem ska det i fähuset vara 
möjligt att ordna tillräcklig ventilation med tanke på
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djurens hälsa och välbefinnande även vid störningar i det 
mekaniska ventilationssystemet. Ett mekaniskt ventila- 
tionssystem ska då ha ett fungerande larmsystem som 
ger larm vid funktionsstörningar. Larmsystemets funktion 
måste testas regelbundet.

I fähuset får inte förekomma oavbrutet buller som stör 
djuret eller åsamkar det olägenhet. Nötkreaturen får inte 
ständigt vara utsatta för buller som överstiger 65 decibel 
(dB(A)). Belysningen i fähuset ska vara lämplig för nöt- 
kreaturen och tillräcklig med tanke på tillsynen och sköt- 
seln av djuren.

Förvaringsutrymmets golv och väggar
Golvet och väggarna i fähuset ska vara konstruerade 
och gjorda av sådana material som är lämpliga för nöt- 
kreaturshållning. Träskyddsmedel, målfärger eller andra 
ämnen får inte användas för ytbehandling på ett sätt 
som kan orsaka förgiftning hos nötkreatur.

Golvet får inte vara halt och det ska vara lätt att hålla 
torrt, antingen genom att använda tillräckligt med strö 
eller genom att avlägsna flytande sekret på ett behörigt 
sätt.

Nötkreaturen bör ha tillgång till lämpliga liggplatser. De 
djur som hålls i ett och samma förvaringsutrymme ska 
kunna lägga sig samtidigt. Liggområdet ska vid behov 
förses med strö.

Öppningarna i ett spaltgolv, gallergolv eller annat perfo- 
rerat golv måste vara säkra för nötkreatur. Nötkreaturens 
klövar får inte fastna i golvkonstruktionerna eller skadas 
på något annat sätt.



6 Nötkreatur – djurskyddslagstiftningen i sammandrag

Renhållning och underhåll av förvaringsutrymmet
Fähuset och dess konstruktioner, utrustningar och an- 
läggningar ska hållas i gott skick, så att de inte åsamkar 
djuren skada eller medför risk för deras hälsa eller välbe- 
finnande. Förvaringsutrymmet, utrustningarna och anlägg- 
ningarna ska hållas rena och vid behov desinfekteras.

Fähuset samt de anläggningar som påverkar djurens hälsa 
och välbefinnande ska kontrolleras minst en gång om 
dagen. Fel som kan äventyra djurens hälsa eller välbefin- 
nande ska repareras omedelbart, och om detta inte är 
möjligt, ska djurens hälsa och välbefinnande tryggas på 
något annat sätt.

Gnagare och andra skadedjur i fähuset bör bekämpas.

Anordningar och redskap
Sådana redskap, anordningar och ämnen som används vid 
skötsel, hantering, infångande, transport, bedövning eller 
avlivning av djur och som uppenbart åsamkar djuret

onödig smärta eller plåga får inte tillverkas, importeras, 
säljas, överlåtas eller användas.

Anordningar och redskap, hö- och andra utfodringsställ- 
ningar samt vattenbehållare och vattningssystem som 
används vid nötkreaturshållning ska byggas och installeras 
så att de är säkra för nötkreaturen. Hö- och andra utfod- 
ringsställningar samt vattenbehållarna och vattningssyste- 
men ska placeras så att de kan nås av alla djur.

I förvaringsutrymmet för nötkreatur ska finnas tillräckligt 
många dricksplatser. Om automatiska vattnings- eller 
utfodringssystem används, bör djuren vänjas vid att an- 
vända dem. I ett lösdriftsstall ska för varje påbörjat 10-tal 
mjölkkor finnas minst en vattenbehållare eller ett vatt- 
ningssystem. För övriga nötkreatur ska för varje påbörjat
20-tal djur finnas minst en vattenbehållare eller ett vatt- 
ningssystem. För en grupp på mer än 10 nötkreatur ska 
det dock finnas minst två vattenbehållare eller vattnings- 
system. Ifall nötkreaturen kan dricka från vattenbehållarna
eller vattningssystemen samtidigt, måste dricksplatserna 
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Stall med bås för bundna djur
Båset ska vara tillräckligt  långt och brett så att nötkrea- 
turet kan stå och ligga ned på ett jämnt underlag. Den 
främre hälften av båset för en bunden ko, kviga och tjur 
ska ha helt golv.

Lösdriftsstall
Nötkreaturens drivningsvägar och rasthagar ska vara så 
rymliga att uppkomsten av beteendeproblem på grund av 
den sociala rangskalan förhindras.

Om foder inte hela tiden finns tillgängligt ska alla 
nötkreatur i lösdriftsstallarna kunna äta samtidigt under 
utfodringstiden. I detta fall ska foderbordets kant ha en 
längd av minst 70 cm per vuxet djur och minst 40 cm för 
ungdjur. Vid fri tillgång till foder ska foderbordets kant ha 
en längd på minst 40 cm per vuxet djur och minst 30 cm 
per ungdjur.

Med ungboskap avses nötkreatur som är över sex måna-
der men under 22 månader.

motsvara ovan nämnda antal vattenbehållare eller vatt- 
ningssystem. I kalla lösdriftsstall ska vattenbehållarna  
eller vattningssystemen vara uppvärmbara.

Nötkreatur som hålls ute året om ska ha ändamålsenliga 
mat- och vattenbehållare. Vattenbehållarna eller vatt- 
ningsystemen ska vara uppvärmbara, om det inte på 
annat sätt kan säkerställas att dricksvattnet inte fryser 
och att det hålls vid lämplig temperatur.

I förvaringsutrymmet för nötkreatur får elektriska kodres- 
sörer inte användas.

Förvaringsutrymme för en kalv
En kalv som är mindre  än två veckor gammal ska ha en 
välströad bädd. Om en kalv som är under 8 veckor gam-
mal hålls i en ensambox, ska boxens väggar vara sådana 
att de tillåter ögonkontakt och direkt beröring med andra 
nötkreatur. Sjuka kalvar kan dock hållas i boxar med kom-
pakta väggar. Med kalv avses nötkreatur som är yngre än 
sex månader oavsett kön.
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Fålla och bete
Fållorna och gångvägarna från fähuset till fållan och betet 
ska vara trygga för nötkreaturen och sådana att djuren inte 
i onödan smutsar ner sig under någon som helst årstid.

Marken i fållan eller på betet ska vara sådan att nötkrea- 
turen inte skadar sig eller smutsar ner sig i onödan. De nöt-
kreatur som går ute i en fålla eller på bete ska ha möjlighet 
till tillräckligt skydd mot ogynnsamt väder såsom direkt 
solsken, vind, regn, snöfall eller oskälig kyla. Om nötkreatu-
ren inte fritt kan söka skydd, ska nötkreaturens ägare eller 
innehavare se till att djuren får skydd mot ogynnsamma 
väderförhållanden.

Nötkreatur som hålls ute året om ska med beaktande av 
rasens behov och miljöförhållanden i sina förvaringsut- 
rymmen ha ett ändamålsenligt skydd mot ogynnsamma 
väderförhållanden. I skyddet ska finnas ett liggområde som 
är ströat och så stort att alla djur ryms där och kan ligga 
ned samtidigt. Ströet ska bytas eller tillsättas tillräckligt 
ofta och man ska se till att liggområdet hålls tillräckligt 
torrt och inte fryser till.

Fållornas och betenas stängsel ska vara gjorda av sådana 
material som är lämpliga och trygga för nötkreaturen. 
Stängslen ska hållas i gott skick så att djuren inte skadar 
sig eller rymmer. Elstängsel får inte åsamka nötkreaturen 
onödigt lidande.

Märkning och registrering av nötkreatur
Alla som håller nötkreatur måste registrera sig. Också
de djurhållningsställen där djuren hålls måste registreras. 
Dessutom måste nötkreatur märkas korrekt. Mer informa- 
tion om märkningen och registreringen finns på webb- 
adressen www.evira.fi > Djur > Djurskydd och djurhållning
> Märkning och registrering > Nötkreatur.
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Skötsel av nötkreatur

Tillsyn över välbefinnande
Nötkreatur som tagits om hand får inte lämnas utan sköt-
sel eller överges. Hälsan och det allmänna välbefinnandet 
hos ett djur i vård samt djurets renhet och den övriga 
kroppsvård djuret behöver skall ombesörjas. Djuren ska 
få tillräckligt med lämplig föda, dryck och annan behövlig 
skötsel. Nötkreaturens välbefinnande och förhållanden ska 
inspekteras tillräckligt ofta, dock minst en gång om dagen 
och vid behov oftare. Kalvar och nötkreatur som hålls 
bundna ska inspekteras minst två gånger om dagen.

Vid inspektionen ska man ägna särskild uppmärksam-
het åt de djur som är dräktiga eller nyligen har kalvat, åt 
nyfödda, sjuka, svaga och skadade djur. Också vid föränd- 
ringar av skötselförhållandena krävs särskild uppmärksam- 
het. Nötkreatur ska inspekteras individuellt om en allmän 
inspektion visar att det är nödvändigt. Nötkreaturens
klövar ska inspekteras tillräckligt  ofta och verkas vid 
behov.

Vid sammanslagning av grupper av nötkreatur eller när 
nya djur införs i boskapen ska särskild uppmärksamhet 
fästas vid eventuella beteendeproblem till följd av om- 
ställningar i de sociala relationerna.

Nötkreatur ska vänjas vid att hållas ute småningom, och 
djur som är ovana vid kyla får inte flyttas från ett varmt 
förvaringsställe direkt till utomhusuppfödning under den 
kalla årstiden.

Rikligt mjölkande mjölkkor ska mjölkas minst två gånger 
om dagen.

Vattning och utfodring av nötkreatur
Nötkreaturet ska ges tillräckligt med lämpligt foder och 
dryck av god kvalitet. Vid utfodringen ska man beakta de 
enskilda djurens behov, och säkerställa att varje djur får 
tillräckligt med föda. Foder som ges till nötkreatur ska i 
fråga om näringssammansättning vara lämpligt för djuren.

Nötkreatur får inte ges sådant foder, dryck eller annan 
näring som är farlig för dess hälsa. Det är förbjudet att 
underlåta att ge djuren sådana näringsämnen i brist på 
vilka djuret veterligen kommer att insjukna. Nötkreaturens 
vattenbehållare  och vattningssystem ska hållas rena. 
Urin och avföring får inte förorena fodret eller dricksvatt-
net.

En kalv ska utfodras och få dricka minst två gånger om 
dagen. Vid varmt väder ska alla kalvar hela tiden ha till- 
gång till rent vatten. Också en sjuk eller skadad kalv
ska hela tiden ha tillgång till rent vatten.

Kalvfodret ska vara tillräckligt  järnhaltigt. En kalv ska från 
två veckors ålder dagligen få stråfoder. Mängden stråfoder 
ska ökas så att en åtta veckor gammal kalv ges minst 
50 g och en 20 veckor gammal kalv minst 250 g stråfoder 
om dagen.

Kalvning
Gödselrännan bakom en bunden kviga eller ko ska 
täckas före kalvningen. Kalven ska få råmjölk eller någon 
ersättande produkt så fort som möjligt efter födseln, 
dock senast inom 6 timmar från födseln.

Behandling och hantering av nötkreatur
Nötkreatur ska behandlas lugnt, och vid hantering av djur 
måste man försöka utnyttja deras arttypiska beteende, 
såsom flockinstinkten.
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Regionförvaltningverket kan bevilja befrielse från kravet 
på betesgång eller tillgång till en rasthage, om produk-
tionsgården inte har tillgång till lämpligt bete eller om det 
inte skäligen kan ordnas annat lämpligt rastutrymme eller 
om iakttagelse av kravet är oskäligt på grund av trafik, 
terräng eller avstånd. Befrielse beviljas för högst tre år åt 
gången och befrielsen återtas, om förutsättningarna för 
beviljande av befrielse upphör.

Åtgärder som utförs på nötkreatur
Operationer och andra därmed jämförbara åtgärder som 
åsamkar smärta får utföras på nötkreatur endast om de 
behövs på grund av djurets sjukdom eller av någon där- 
med jämförbar orsak.

Åtgärderna får i regel endast utföras av en veterinär. Om 
den smärta som åtgärden vållar är lindrig och kortvarig 
eller om åtgärden inte tål uppskov, får den dock utföras 
även av någon annan än en veterinär. De redskap och 
anordningar som används vid åtgärder ska vara lämpliga 
för ändamålet, rena och funktionsdugliga.

En kompetent person får perforera och göra klipp i 
öronen hos nötkreatur, tatuera och fästa öronmärken och 
mikrochips samt märka kreaturen på något annat sätt 
som förorsakar endast lindrig och kortvarig smärta. Med 
en kompetent person avses en person som har tillräcklig 
kunskap och skicklighet för att vidta åtgärden.

En kompetent person får också förstöra hornanlag hos 
en kalv som är yngre än fyra veckor. Förstöring av horn- 
ämnet är tillåtet endast genom kall- eller varmbränning. 
Hornanlaget får inte förstöras med lut eller annat frätande 
ämne. Det instrument eller den anordning som används 
vid bränningen ska hållas ren och funktionsduglig. När

Nötkreatur får inte skadas eller behandlas våldsamt och 
de får inte i onödan skrämmas eller skärras upp. Nötkrea- 
tur får inte släpas så att de dras i hornen, benen, svansen, 
pälsen eller direkt i huvudet eller annars behandlas så att 
de åsamkas onödigt lidande.

Uppbindning av nötkreatur
De anordningar eller redskap med vilka nötkreaturen
binds ska vara justerade så att djuren obehindrat kan ligga 
ned, stiga upp, äta, dricka och sköta sin kropp. De anord- 
ningar eller redskap med vilka djuren binds ska anpassas 
så att djuren inte stryps eller på annat sätt skadas. Bind- 
slen, klavar och tjuder ska hållas rena och i gott skick.

En kalv (under 6 månader gammalt nötkreatur) får inte 
hållas uppbunden i bås, box eller annan konstruktion an- 
nat än tillfälligt medan djuret utfodras eller sköts på annat 
sätt. Då får den hållas bunden i högst en timme. Kalvarna 
får inte förses med mulbinda.

Nötkreaturens svans får inte hållas ständigt bunden. En 
över 8 veckor gammal kalv får inte hållas i ensambox 
utom av veterinärmedicinska skäl.

Mjölkkor och kvigor som föds upp främst för mjölkproduk- 
tion och som hålls bundna bör släppas på bete eller bör 
någon annan ändamålsenlig plats ordnas för dem så att
de kan få motion under minst 60 dagar under perioden 
från 1 maj till 30 september. Rasthagens storlek ska vara 
minst 6 m2 per nötdjur som hålls där. Rasthagen ska
dock vara minst 50 m2 stor. Med kviga avses ett minst 
8 månader gammalt nötkreatur av honkön som ännu 
inte har kalvat.
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Avlivning av nötkreatur på gården
Avlivning av djur ska ske så snabbt och smärtfritt  som 
möjligt. Ett djur får avlivas endast av en person som be- 
härskar avlivning. Den som avlivar ett djur ska ha tillräck- 
liga kunskaper i den avlivningsmetod och avlivningsteknik 
som tillämpas på djurarten i fråga samt tillräcklig skick- 
lighet i att vidta åtgärden. Alla redskap och anordningar 
som används för avlivning av djur ska vara lämpliga för 
ändamålet och funktionsdugliga. För säkerställande av 
funktionsdugligheten ska redskapen och anordningarna 
kontrolleras och underhållas regelbundet.

Ett djur ska avlivas så, att det inte åsamkas onödig smärta 
eller plåga eller onödigt lidande och så, att övriga djur 
störs så litet som möjligt.

Den som avlivar djuret ska försäkra sig om att djuret har 
dött innan destruktionen påbörjas eller andra åtgärder 
vidtas.

Nötkreatur får avlivas till exempel med ett skott i huvudet 
eller genom att först bedöva dem med bultpistol varefter 
de omedelbart tappas på blod. Mer råd och anvisningar 
om avlivning av djur fås vid behov av kommunveterinä-
ren.

Aktuell information om kraven som rör avlivning av djur 
och om tillåtna avlivningsmetoder finns på webbadres-
sen www.evira.fi > Djur > Djurskydd och djurhållning > 
Djurskydd vid slakt och avlivning.

Avel
I avel ska djurskyddssynpunkter  och djurets hälsa beaktas. 
Sådan avel och användning av avelsmetoder som kan 
åsamka djuret lidande eller medföra betydande men
för djurets hälsa eller välbefinnande är förbjuden. Det är 
också förbjudet att använda genteknik i syfte att förändra 
djurproduktionens kvantitet eller kvalitet, om det kan 
inverka menligt på djurens hälsa eller välbefinnande.

varmbränning används ska brännjärnet vara glödande 
hett under hela bränningen och hornämnet får brännas 
endast under högst 20 sekunder. Varje hornämne får 
brännas endast en gång. Under bränningen ska man se 
till att kalven inte kan röra på huvudet.

Kastrering av nötkreatur, avhorning på kirurgisk väg och 
insättning av näsringar får endast göras av en veterinär.

Sjuka eller skadade nötkreatur
Om ett nötkreatur insjuknar eller skadas ska det omedel- 
bart ges eller skaffas behörig vård. Ett sjukt eller skadat 
djur ska vid behov hållas skilt från andra djur i ett ända- 
målsenligt  utrymme. Om sjukdomens eller skadans art
så kräver ska nötkreaturet avlivas eller slaktas.

Den som äger eller håller produktionsdjur ska föra bok 
över medicinsk behandling av produktionsdjuren och över 
antalet döda djur. Bokföringen över medicinsk behandling 
av nötkreatur ska sparas i minst fem år och bokföringen 
över antalet döda djur i minst tre år från utgången av
det år då en anteckning om djuret senast gjordes i bok- 
föringen.

Mer information om lagstiftningen som gäller medicinsk 
behandling av djur fås av den vårdande veterinären samt 
på webbadressen www.evira.fi > Djur > Djurhälsa och 
sjukdomar > Medicinering.

När det gäller att förebygga smittsamma djursjukdomar 
samt förhindra att de sprids är djurens ägare i central 
ställning. Aktuell information om djursjukdomar samt om 
bekämpning och övervakning av dem finns på webb- 
adressen www.evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar.



14 Nötkreatur – djurskyddslagstiftningen i sammandrag



15Nötkreatur – djurskyddslagstiftningen i sammandrag

 Kalvens vikt (kg)     Boxens storlek (m2)

                                      1,5

       150–220          1,7

       över 220          1,8

under 150

Utrymmeskrav 

Ensambox för en kalv
En box som används som ensambox för kalvar ska ha 
minst samma bredd som kalvens mankhöjd och boxens 
längd ska vara minst kalvens längd, mätt från mulpetsen 
till höftbenens sittknöl, multiplicerad med 1,1.

Gemensambox för kalvar
Om kalvarna hålls i en gemensambox, ska boxen ha minst 
följande utrymme per djur:

Om kalvarna hålls i grupp, ska det utrymme som kalvarna 
förfogar över vara sådant att djuren kan vända sig runt 
och utan svårigheter ligga ned.

Djur får inte hållas för produktionsändamål, om det inte 
utgående från deras feno- eller genotyp rimligen kan 
antas att djuren kan hållas utan att djurhållningen är till 
men för djurens hälsa eller välbefinnande.

Påverkan av djurens produktionsförmåga
Det är förbjudet att öka djurens produktionsförmåga på 
konstlat sätt med läkemedel eller andra motsvarande 
ämnen eller preparat, om det inte kan påvisas att dessa 
inte åsamkar men för djurens hälsa eller välbefinnande.
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