					

2011-07-01

Nya dopingföreskrifter fr o m 2011-07-01!
Det har i dagarna kommit SKK tillkänna att från och med 1 juli 2011 gäller nya föreskrifter från Jordbruksverket avseende doping.
Statens Jordbruksverk/JV har fastställt en ny föreskrift vilken träder ikraft från och med 1 juli 2011, SJVFS 2011:24,
Saknr L 17.
Kapitel 7, samt bilaga 2, påverkar i högsta grad hundägare vars hundar av olika anledning tillförts läkemedel och vissa
andra substanser, även inbegripande de hundar som tidigare har beviljats dispens av SKK för deltagande i utställning,
prov eller tävling;
7 KAP. DOPNING
1 § Häst eller hund som har tillförts läkemedel eller annan substans eller har behandlats med annan metod som kan påverka prestationsförmåga eller temperament får inte delta i tävling eller tränas för att delta i tävling på tävlingsbana inom
den karenstid som framgår av Bilaga 2. (SJVFS 2011:24)
Jordbruksverket har inte på något sätt involverat SKK i arbetet med framtagandet av den nya föreskriften. Därav har
SKK ingen ytterligare information om vad detta innebär än vad som anges i föreskriften förutom följande:
Nationella dopingkommissionen för hund, som består av representanter för Svenska Kennelklubben, Svenska Draghundsportförbundet och Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund, konstaterar att de dispenser som
utfärdats av SKK gäller enbart i förhållande till ”Nationellt dopingreglemente för hund”, vilket är det regelverk som
fram till och med den 30 juni 2011 har reglerat doping på hund. Dessa dispenser kommer även framdeles att gälla,
men då enbart i förhållande till organisationens eget dopingreglemente.
Från och med 1 juli 2011 gäller dessutom Jordbruksverkets föreskrift enligt ovan. All hantering av dispenser från
myndighetsföreskrifterna sköts av Jordbruksverket.
Det är således av yttersta vikt att skilja på dessa två olika regelverk.
• Föreskriften som Jordbruksverket utfärdat och även hanterar dispenser ifrån
• ”Nationellt dopingreglemente för hund” som Nationella dopingkommissionen för hund ansvarar för och för vilken
SKK utfärdar dispenser.
Detta innebär att en hund som går på medicinsk behandling som omfattas av både myndighetsföreskriften och
dopingreglementet behöver dispens både från Jordbruksverket, gällande föreskriften och från SKK gällande dopingreglementet.

Samtliga frågor angående Jordbruksverkets nya föreskrift och dess innebörd hänvisas direkt till Jordbruksverket:
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