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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar 
om ändring av 6 och 15 §§ lagen om husdjursavel samt 5 § häst
hushållningslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att de stadgan
den i lagen om husdjursavel och hästhushåll
ningslagen som _gäller anordnande av semin
verksamhet i fråga om husdjur ändras. A v
sikten med ändringen är att förtydliga 

stadgandena om tillståndsplikt och att för
enkla tillståndsförfarandet 
La~arna föreslås träda i kraft så snart som 

möjhgt efter att riksdagen har antagit dem. 

MOTIVERING 

1. Nuläge 

1.1. Lagstiftning 

De stadganden på lagnivå som gäller se
minverksamhet i fråga om husdjur infördes i 
lagen om husdjursavel (794/93) och häs
thushållningslagen (796/93) 1993. Enligt 6 § 
l mom. lagen om husdjursavel får artificiell 
reproduktion av de djurarter som jord- och 
skogsbruksministeriet bestämmer utövas en
dast med tillstånd av ministeriet. Med artifi
ciell reproduktion avses seminering av djur 
eller insamling och hantering av embryon 
eller könsceller eller överföring av dem från 
ett djur till ett annat. 

Enligt 6 § 2 mom. lagen om husdjursavel 
behövs tillstånd inte om djurens ägare eller 
innehavare själv seminerar djuren och därvid 
använder sperma från handjur som han ä~er 
eller innehar. Ministeriet kan dock i fraga 
om vissa djurarter bestämma att tillstånd 
behövs även för dylik seminverksamhet 

Enligt 6 § 3 mom. kan tillstånd beviljas 
endast den som uppfyller de krav som jord
och skogsbruksmimsteriet bestämmer närma
re. Kraven gäller djurens avelsnivå, persona
lens yrkesskicklighet och lokaliteterna samt 
kvaliteten på könsceller och embryon, be
kämpning av djursjukdomar och ordnande 
av verksamhet i anslutning härtill. Syftet 
med tillståndssystemet är att garantera att 
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djurens hälsa och välbefinnande inte även
tyras. 

Enligt ett övergångsstadgande som införts 
i lagen är tillstånd som beviljats med stöd av 
den tidigare gällande lagen i kraft till ut
gången av tillståndsperioden. På den verk
samhet som omfattas av tillståndet tillämpas 
de stadganden och tillståndsvillkor som gäl
ler vid den ifrågavarande tidpunkten. 

I 5 § hästhushållningslagen ingår motsva
rande stadganden om artificiell reproduktion 
av hästar. 

Jord- och skogsbruksministeriet har genom 
ett beslut (54/94) bestämt att det behövs till
stånd för artificiell reproduktion av nötkrea
tur, svin, får, getter, hästar och rävar. I fråga 
om rävar krävs tillstånd även om djurens 
ägare eller innehavare själv seminerar djuren 
och därvid använder sperma från handjur 
som han ä~er eller innehar. I beslutet ingår 
de krav pa djurens avelsnivå, seminstatio
nens lokaliteter samt seminpersonalens yr
kesskicklighet som förutsätts för att tillstånd 
skall beviljas. Ministeriet har som krav på 
avelsnivån bestämt att i fråga om artificiell 
reproduktion av nötkreatur, svin, får, getter 
och hästar får endast könsceller eller em
bryon från stambokförda individer användas. 

1.2. Praxis 

Den artificiella reproduktion av husdjur 
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hör i allmänhet samman med uppfödning av 
husdjur, som bedrivs som närings
verksamhet, och i anslutning härtill med 
upprätthållandet och utökandet av djurbes
tandet samt husdjursaveln. Beroende på hus
djursartema har seminverksamheten organi
serats på olika sätt. 

Seminverksamheten i fråga om nötkreatur 
och svin har organiserats på uppdrag av de 
husdjursavelsandelslag som administreras av 
boskapsägare. A v elsandelslagen har ägt se
minstationer på vilka man fött upp och hållit 
avelsdjur, dvs. tjurar och galtar. Insamlingen 
och hanteringen av sperma har gjorts vid 
seminstationerna och de seminolager som 
varit anställda hos andelslagen har utfört 
semineringen på lägenheterna. På samma 
seminstationer har insamlats och hanterats 
sperma från både nötkreatur och svin. 

Europeiska unionens bestämmelser tillåter 
inte att seminstationsverksamhet i fråga om 
olika djurarter bedrivs i samma lokaliteter. 
A v denna anledning men även för att få till 
stånd kostnadsbesparingar och för att effek
tivera verksamheten har seminandelslagen 
genom ett samarbetsavtal övergått till ett 
samägoförhållande när det gäller tjurar och 
galtar samt specialiserat sig antingen på tjur
eller galtstationsverksamhet eller på uppföd
ning av djur som är avsedda för seminverk
samhet 

Samarbetsavtalet har lett till att den verk
samhet som bedrivs av vissa andelslag som 
idkar seminverksamhet inte längre omfattar 
alla de verksamhetsskeden som traditionellt 
sett hört till artificiell reproduktion. De an
delslag som inte äger en tjur- eller ~altsta
tion utför enbart sådan seminering 1 fråga 
om vilken sperman skaffats från andra an
delslag, och eventuellt förvarar dessa an
delslag sperma också tillfälligt. 

Semineringskommissionen, som var verk
sam när lagen om utövande av seminering 
av husdjur (182/49) var i kraft och som hade 
tillsatts av den tidigare jordbruksstyrelsen, 
beviljade tillstånd för seminering av svin till 
boskapsägare som hade genomgått en semi
neringskurs eller tillstånd för seminering av 
svin tillhörande den egna boskapen eller en 
bestämd boskap till andra än anställda hos 
andelslag. I dessa fall fick man sperman av 
andelslag. För tillstånd av det här slaget an
vändes på svenska enbart benämningen "till
stånd". Antalet tillstånd som beviljades jord
brukare för seminering av svin uppgick till 
ca l 000. 

Sedan lagen om husdjursavel trädde i kraft 
har jord- och skogsbruksministeriet hittills 
beviljat ca 300 tillstånd för semineringen av 
svin. Tillstånd har beviljats om sökanden har 
genomgått en semineringskurs som ger ho
nom tillräcklig yrkesskicklighet för semine
ring och på det villkoret att jordbrukaren har 
avtalat med det regionala semineringsan
delslaget om anskaffningen av sperma. A v 
den som beviljas tillstånd förutsätts dess
utom bokföring över seminverksamheten 
och rapportering. Numera har tillstånd av 
det här slaget sökts även för utförande av 
seminering av nötboskap. 

Seminverksamhet i fråga om hästar be
drivs vid ca 50----60 hingststationer. Insam
lingen, hanteringen och förvaringen av sper
ma och eventuellt också semineringen av 
ston sker vid stationerna. Semineringen av 
hästar har under senare år ökat betydligt i 
omfattning. För närvarande semineras redan 
över hälften av stona. Utvecklingen av för
varingsmetoderna när det ~äller sperma från 
hingstar har gjort det möjligt att transportera 
sperma som färsk eller nedfryst, vilket med
för att stona kan semineras i sina hemstall 
och besparas från ansträngande transporter. 

Seminering av får och getter utförs i liten 
omfattning i vårt land och utövas främst 
som försöksverksamhet. Seminering av får 
har hos oss utövats redan i ca 30 år, men 
har inte blivit allmännare eftersom dräktig
hetsprocenterna fortsatt att vara mycket låga. 
De flesta aktiva seminandelslag i vårt land 
har nedfryst sperma i sina lager. Semine
ringen sköts av de seminolager som är an
ställda hos andelslagen. 

Semineringen av rävar sker i huvudsak på 
farmerna, sperman tas således från de egna 
handjuren. Det finns ca 2 000 rävfarmer i 
vårt land. Under 1995 utnyttjade ca hälften 
av farmerna seminering. Dräktighetsresulta
ten har motsvarat de dräktighetsresultat som 
fås genom naturlig parning. I Finland finns 
det dessutom ca 20 seminstationer till vilka 
de farmer som är kunder kommer med sina 
hondjur för seminering. 

Den här typen av verksamhet där djurens 
ägare eller innehavare själv seminerar djuren 
med sperma från handjur som han äger eller 
innehar bedrivs inte just i fråga om andra 
djurarter än rävar. 

V id övervakningen av seminverksamheten 
har avels- och centralorganisationerna bistått 
med hjälp. Finlands Husdjursavelsandelslag 
och Andelslaget Husdjursavelscentralen FA-
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BA samt deras medlemsandelslag är 
avelsorganisationer i fråga om nötkreatur 
och svin. Informationen om hästhushållning 
och avelsverksamheten sker med hjälp av 15 
regionala hästavelsförbund, som koordineras 
av Finlands Hippos rf. I fråga om rävar är 
centralorganisationen Finlands Pälsdjursupp
födares Förbund rf. Organisationerna ger 
bl.a. information om avel, ordnar semine
ringsutbildning, ger utlåtanden om till
ståndsansökningar och rapporterar om semi
neringsmängder, dräktighetsresultat och 
eventuella missförhållanden i anslutning till 
seminverksamheten. 

1.3. Direktiv och praxis inom Europeiska 
unionen 

Enligt Europeiska unionens bestämmelser 
får endast de seminstationer eller den perso
nal som godkänts av myndigheterna samla, 
hantera och förvara för försäljning avsedda 
könsceller och embryon från nötkreatur, 
svin, får och getter. Syftet med seminering 
är i första hand att förbättra raserna. 

I andra medlemsstater inom Europeiska 
unionen bedrivs seminverksamheten av se
minsamfund, men även seminering som bo
skapsägarna utför av den egna boskapen är 
allmänt tillåten, både i fråga om nötkreatur 
och svin. Boskapsägarna skall dock ha sådan 
tillräcklig yrkesskicklighet som verk
samheten förutsätter och använda sperma 
som härstammar från officiellt godkända 
seminstationer. 

I Sverige, liksom i Finland, utför svinägar
na i allmänhet själva seminering av svin, 
men även nötkreatursägare seminerar själva 
ca l O % av de djur som omfattas av semine
ring. Sperman skaffas vanligtvis från semin
föreningarna. I dessa fall behövs inte något 
särskilt tillstånd, utan semineringen sker un
der övervakning av föreningarna. Tillstånd 
behövs om sperman skaffas från något annat 
ställe. I båda fallen förutsätts att boskapsä
garna har tillräcklig yrkesskicklighet och 
regelbundna rapporter om semineringen. 

2. Föreslagna ändringar 

2.1. Lagen om husdjursavel 

A v det ovan nämnda framgår att tillstånds
stadgandena bör förtydligas. Eftersom det 

inte är möjligt eller ändamålsenligt att i la
gen stadga detaljerat om artificiell reproduk
tion, föreslås att lagen skall innehålla en all
män princip om tillstånds,P.likten, kraven och 
förutsättningarna för erhallande av tillstånd 
samt bemyndigande för ministeriet att med
dela detaljerade föreskrifter om artificiell 
reproduktion. 

6 §l mom. I gällande lag definieras artifi
ciell reproduktion som seminering av djur 
eller som insamling och hantering av em
bryon eller könsceller samt överföring av 
dem från ett djur till ett annat. Artificiell 
reproduktion får utövas enbart med tillstånd 
av jord- och skogsbruksministeriet Således 
får även seminering utövas enbart med till
stånd av ministeriet. Eftersom en förutsätt
ning för erhållande av tillstånd bl.a. bör vara 
krav på lokaliteter, kan man av detta dra 
slutsatsen att tillståndet inte är avsett att be
viljas husdjursägare för seminering som ut
förs på gårdarna. Då nuvarande praxis dock 
bör anses vara ändamålsenlig och godtagbar, 
föreslås att stadgandena förtydligas. Med 
anledning av detta föreslås att begreppet ar
tificiell reproduktion ändras i fråga om semi
nering så, att man i stället för begreppet se
minering använder begreppet seminverksam
het och att detta specificeras så att det om
fattar insamling, hantering och förvaring av 
sperma samt seminering av djur. 

Med hänvisning till det som framförts i 
punkt 1.2. (Praxis) kunde ministeriet be
stämma bl.a. att ägaren får seminera sina 
husdjur utan tillstånd av ministeriet på det 
villkoret att han därvid använder sperma 
som levererats av en verksamhetsidkare som 
beviljats tillstånd för verksamheten och att 
den som vidtar åtgärden har sådan tillräcklig 
yrkesskicklighet som uppgiften förutsätter. 
En situation av det här slaget kan definieras 
som verksamhet som omfattas av tillstånds
havarens tillsynsskyldighet. Om avsikten 
däremot är att på gårdarna använda annan 
sperma än sådan som levererats av en verk
samhetsidkare som beviljats tillstånd för 
verksamheten, t.ex. sperma som skaffats från 
ett annat medlemsland inom Europeiska 
unionen, behövs tillstånd av ministeriet. 

Enligt 6 § 2 mom. i gällande lag behövs 
tillstånd inte om djurens ägare eller inneha
vare själv seminerar djuren med sperma av 
handjur som han äger eller innehar. Enligt 
det som nämns ovan förekommer i praktiken 
ingen sådan seminverksamhet där djurens 
ägare skulle använda sperma från handjur 
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som han äger, med undantag av seminering 
av rävar. I fråga om rävar har också semin
verksamhet på farmerna bestämts vara till
ståndspliktig. Således bör 6 § 2 mom. i gäl
lande lag inte anses vara nödvändigt. Efter
som villkoret för erhållande av tillstånd en
bart är yrkesskicklighet, ~er 6 § l mo m. mi
nisteriet en möjlighet att 1 fråga om tillsynen 
av seminverksamheten överväga även andra 
metoder än tillståndsförfarande. 

6 § 2 mom. Avsikten är att tillståndet skall 
beviljas för viss tid och att det skall kunna 
återkallas. stadganden om detta ingår i 2 
mom. Lagrummet motsvarar det nuvarande 
6 § 4 mom. 

6 § 3 mom. Det föreslås att till lagen fo
gas ett stadgande om grunderna för erhållan
de av tillstånd. Grunderna för erhållandet 
ändras inte. Innebörden hos villkoren för 
erhållandet av tillstånd skall enligt förslaget 
huvudsakligen vara desamma som i gällande 
lag, med undanta~ av ändringar av ordaly
delsen i någon man. Då det i lagen inte är 
möjligt att tillräckligt detaljerat stadga om 
kraven för artificiell reproduktion, bör mi
nisteriet meddela närmare föreskrifter i ären
det. Avsikten är att föreskrifterna även skall 
gälla särskilda åtgärder i anslutning till se
minverksamheten och embryoöverföringen. 

15 § l mom. Enligt gällande lag är konst
gjord förökning utan tillstånd en straffbar 
handling. Det föreslås att lagen ändras så att 
strafftagandel är täckande. Enligt förslaget 
skall alla åtgärder i anslutning till konstgjord 
förökning vara straffbara, även de som i 
strid med föreskrifterna utförs på gårdarna. I 
fråga om eventuella missbruk som konstate
ras gällande seminering tillämpas oftast även 
straffstadgandena i 54 § djurskyddslagen 
(247/96). 

ÖVergångsstadgande. Eftersom avsikten 
med la~ändringen inte är att ändra villkoren 
för erhallandet av tillstånd, är det inte ända
målsenligt att kräva att tillståndshavare som 
har ett tillstånd som skaffats enligt gällande 
la~, skall skaffa ett nytt tillstånd innan till
standspenoden för det beviljade tillståndet 
löper ut. 

2.2. Hästhushållningslagen 

För seminverksamheten i fråga om hästar 
gäller i princip samma arrangemang som för 
seminverksamheten i fråga om andra hus
djur: seminverksamhet som bedrivs som nä-

ringsverksamhet och seminerine; som utförs 
på gårdarna, i stallen. I praktiken har det 
dock huvudsakligen varit en veterinär som 
utfört semineringen i stallen. Det föreslås att 
det stadgande som gäller seminering av häs
tar skall ha samma innebörd som det stad
gande som gäller seminering av andra hus
djur. 

3. Propositionens verkningar 

I Finland har det hittills inte varit möjligt 
att seminera nötkreatur tillhörande den egna 
boskapen. I andra medlemsstater inom Euro
peiska unionen är detta möjligt på vissa vill
kor. Utgående från erfarenheter från andra 
länder och även på basis av det intresse som 
i vårt land visats i frågan kan man konstate
ra att verksamheten knappast skulle vara så 
omfattande. För att verksamheten skall vara 
ekonomiskt lönsam krävs ett relativt stort 
kreatursbestånd. I samband med att semine
ring som utförs självständigt ökar, kommer 
även behovet av information i anslutning till 
djuravel, djurens hälsa och välbefinnande 
samt instrumentvård att tillta i någon mån. 

Propositionen har inte några betydande 
statsekonomiska verkningar. 

4. Beredningen av propositionen 

Propositionen har på basis av ett förslag 
av husdjursavelsdelegationen beretts som 
tjänsteuppdrag vid jord- och skogsbruksmi
nisteriet Utlåtanden om förslaget har begärts 
av lantbrukets forskningscentra!, Helsingfors 
universitet, Kuopio universitet, Centralför
bundet för lant- och skogsbruksproducenter 
MTK, Andelslaget Husdjursavelscentralen 
FABA, Finlands Hippos, Finlands Pälsdjur
suppfödares Förbund rf, Maaseutukeskusten 
Lhtto, jord- och skogsbruksministeriets vete
rinär- och livsmedelsavdelning, Andelslaget 
Avelstjänst, Osuuskunta Sisämaan Jalostus, 
Osuuskunta Polarjalostus, Osuuskunt.~ Poh
janmaan Jalostuskeskus, Andelslaget Ostavel 
och Finlands V etennärförbund rf. 

I fråga om seminandelslagens utlåtanden 
har man främst av övervakningsskäl ansett 
det vara viktigt att tillståndsplikten skall 
kvarstå även när det gäller seminering som 
utförs på gårdarna. Däremot föreslogs det att 
tillstånden inte längre skall vara tidsbundna. 
De övriga remissinstanserna ansåg att änd
ringsförslaget i huvudsak var motiverat. 
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5. Nånnare bestämmelser 

Avsikten är att rättsnormer på lägre nivå 
än lagar skall ges genom ett beslut som ut
färdas av jord- och skogsbruksministeriet I 
det nuvarande beslutet ingår främst före
skrifter om kraven på djurens avelsnivå, per
sonalens yrkesskicklighet och lokaliteterna, 
vilket innebär att kraven tyder på en mer 
omfattande verksamhet när det gäller artifi
ciell reproduktion. 

Beslutet bör ändras så att det tydligare än 
tidigare dels definierar villkoren för erhål
lande av tillstånd för artificiell reproduktion 

1. 

av djur, dels villkoren för sådan seminering 
av nötkreatur och svin på gårdsbruksenheter 
som utövas utan särskilt tillstånd. Både när 
det ~äller olika djurarter och olika former av 
semmverksamhet skall villkoren för erhål
lande av tillstånd fastställas närmare i beslu
tet. 

6. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter att riksdagen har antagit dem. 

Med stöd av vad som anförs ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av 6 och 15 §§ lagen om husdjursavel 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 6 § och 15 § l mom. lagen den 20 augusti 1993 om husdjursavel (794/93), av des

sa lagrum 15 § l mom. sådant det lyder i lag av den 21 april 1995 (729/95), som följer: 

6 § 

Tillstånd 

Konstgjord förökning av husdjursarter som 
jord- och skogsbruksministeriet bestämt får 
utövas enbart med tillstånd av ministeriet 
eller på villkor som det fastställt. Med 
konstgjord föröknin~ avses seminverksamhet 
eller embryoöverfönng. Med seminverksam
het avses insamling, hantering och förvaring 
av sperma samt seminering av djur. Med 
embryoöverföring avses insamling, hantering 
och förvaring av embryon eller äggceller 
samt överföring av dem från ett djur till ett 
annat. Ministeriet kan bestämma att vissa 
åtgärder i anslutning till seminverksamheten 

eller embryoöverföringen också var för sig 
är tillståndsplikti~a. 

Tillståndet beviljas för en bestämd tid av 
högst fem år. Tillståndet kan återkallas, om 
verksamheten inte län&re uppfyller villkoren 
för beviljande av tillstand, om den inte upp
fyller de krav som stadgas eller bestäms 
med stöd av lagen om djursjukdomar, om 
tillståndsvillkoren inte iakttas eller om fel
aktiga eller vilseledande uppgifter har läm
nats om verksamheten. 

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar 
närmare föreskrifter om de krav som skall 
iakttas vid konstgjord förökning och om 
villkoren för erhållande av tillstånd. Kraven 
kan gälla de avelsmässiga målen, lokaliteter
na och yrkesskickligheten. Dessutom skall 
ministeriets veterinär- och livsmedelsavdel-



6 RP 85/1996 rd 

nings föreskrifter om kvaliteten på könscel
ler och embryon, bekämpningen av djursjuk
domar samt anorduandet av verksamhet i 
anslutning härtill iakttas. 

15 § 

Straffstadganden 

Den som uppsåtligen bryter mot diskrimi
neringsförbud i 5 §,bedriver konstgjord för
ökning av djur utan tillstånd enligt 6 § eller 
i strid med föreskrifterna eller försummar att 
ge köparen ett härstamningsbevis enligt 7 § 
såsom stadgas i paragrafen eller bestäms 
med stöd av den, skall för husdjursavelsför-

seelse dömas till böter, om inte strängare 
straff för gärningen stadgas i någon annan 
lag. 

Denna lag träder i kraft den 
19 . 

En tillståndshavare som när denna lag trä
der i kraft har tillstånd till seminverksamhet 
eller embryoöverföring, får idka sådan verk
samhet som tillståndet avser till utgången av 
tillståndsperioden utan sådant tillstånd som 
avses i 6 §. 
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2. 

Lag 
om ändring av 5 § hästhushållningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 5 § hästhushållningslagen (796/93) av den 20 augusti 1993 som följer: 

5 § 

Tillstånd 

Artificiell reproduktion av hästar får utö
vas enbart med tillstånd av jord- och skogs
bruksministeriet eller på villkor som det 
fastställt. Med artificiell reproduktion avses 
seminverksamhet eller embryoöverföring. 
Med seminverksamhet avses insamling, han
tering och förvaring av sperma samt semine
ring av hästar. Med embryoöverföring avses 
insamling, hantering och förvaring av em
bryon eller äggceller samt överföring av 
dem från ett djur till ett annat. Ministeriet 
kan bestämma att vissa åtgärder i anslutning 
till seminverksamheten eller embryoöverför
ingen också var för sig är tillståndspliktiga. 

Tillstånd beviljas för viss tid, högst fem 
år. Tillståndet kan återtas om verksamheten 
inte län~re uppfyller villkoren för beviljande 
av tillstand eller krav som ställts i eller med 
stöd av lagen om djursjukdomar om till
ståndsvillkoren inte iakttas eller om oriktiga 

Helsingfors den 20 maj 1996 

eller vilseledande uppgifter har lämnats om 
verksamheten. 

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar 
närmare föreskrifter om de krav som skall 
iakttas vid artificiell reproduktion och om 
villkoren för erhållande av tillstånd. Kraven 
kan gälla de avelsmässiga målen, lokaliteter
na och yrkesskickligheten. Dessutom skall 
ministeriets veterinär- och livsmedelsavdel
nings föreskrifter om kvaliteten på könscel
ler och embryon, bekämpningen av djursjuk
domar samt anordoandet av verksamhet i 
anslutning härtill iakttas. 

Denna lag träder i kraft den 
19 . 

En tillståndshavare som när denna lag trä
der i kraft har tillstånd till seminverksamhet 
eller embryoöverföring, får idka sådan verk
samhet som tillståndet avser till utgången av 
tillståndsperioden utan sådant tillstånd som 
avses i 5 §. 

Republikens President 

MARITI AHTISAARI 

Minister Ole Norrback 
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Bilaga 

1. 

Lag 
om ändring av 6 och 15 §§ lagen om husdjursavel 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 6 § och 15 § l mom. lagen den 20 augusti 1993 om husdjursavel (794/93), av des

sa lagrum 15 § l mom. sådant det lyder i lag av den 21 april 1995 (729/95), som följer: 

Gällande lydelse 

6 § 

Tillstånd 

Verksamhet vars syfte är att i fråga om djur
arter som jord- och skogsbruksministeriet 
bestämt bedriva seminering av djur eller in
samling eller hantering av embryon eller 
könsceller eller överföring av dem från ett 
djur till ett annat får idkas bara med tillstånd 
av ministeriet. Seminering av djur samt in
samling och hanterin~ av embryon och 
könsceller och överfönng av dem från ett 
djur till ett annat kallas nedan konstgjord 
förökning av djur. 

Tillstånd behövs inte, om ägaren eller in
nehavaren av djur själv seminerar djur med 
spenna av handjur som han äger eller inne
har. Ministeriet kan dock i fråga om vissa 
djurarter bestämma att tillstånd behövs även 
för dylik seminverksamhet.Föreslagen lydel
se. 

Vid sådan konstgjord förökning av djur för 
vilken tillstånd behövs skall jord- och skogs
bruksministeriets föreskrifter om kraven på 
djurens förädlingsnivå, personalens yr
kesskicklighet och lokalitetema samt minis
teriets veterinär- och livsmedelsavdelnings 
föreskrifter om kvaliteten på könscel-

Föreslagen lydelse 

6 § 

Tillstånd 

Konstgjordförökning av husdjursarter som 
jord- och skogsbruksministeriet bestämt får 
utövas enbart med tillstånd av ministeriet 
eller på villkor som det fastställt. Med 
konstgjordförökning avses seminverksamhet 
eller embryoöverföring. M ed seminverksam
het avses insamling, hantering och förvaring 
av spenna samt seminering av djur. M ed 
embryoöverföring avses insamling, hantering 
och förvaring av embryon eller äggceller 
samt överföring av dem från ett djur till ett 
annat. Ministeriet kan bestämma att vissa 
åtgärder i anslutning till seminverksamheten 
eller embryoöverföringen också var för sig 
är tillståndspliktiga 

Tillståndet beviljas för en bestämd tid av 
högst fem år. Tillståndet kan återkallas, om 
verksamheten inte län&re uppfyller villkoren 
för beviljande av tillstand, om den inte upp
fyller de krav som stadgas eller bestäms 
med stöd av lagen om djursjukdomar, om 
tillståndsvillkoren inte iakttas eller om fel
aktiga eller vilseledande uppgifter har läm
nats om verksamheten. 

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar 
nännare föreskrifter om de krav som skall 
iakttas vid konstgjord förökning och om 
villkoren för erhållande av tillstånd. Kraven 
kan gälla de avelsmässiga målen, lokalite
tema och yrkesskickligheten. Dessutom skall 
ministeriets veterinär- och livsmedelsav-
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Gällande lydelse 

ler och embryon, om bekämpning av djurs
jukdomar och om ordnande av verksamhet i 
samband därmed iakttas. 

Tillstånd till konstgjord förökning av djur 
skall beviljas, om verksamheten uppfyller de 
krav som ställts med stöd av 3 mom. Till
ståndet kanförenas med villkor som behövs 
för tillsynen. Tillståndet beviljas för en be
stämd tid av högst fem år. Tillståndet kan 
återkallas, om verksamheten inte längre upp
fyller villkoren för beviljande av tillstånd, 
om den inte uppfyller de krav som stadgas 
eller bestäms med stöd av lagen om djurs
jukdomar, om tillståndsvillkoren inte iakttas 
eller om felaktiga eller vilseledande upp
gifter har lämnats om verksamheten 

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar 
föreskrifter om det förfarande som skall 
iakttas när tillstånd söks. 

15 § 

Strqffstadganden 

Den som uppsåtligen bryter mot diskrimi
neringsförbud i 5 § eller bedriver konstgjord 
förökning av djur utan tillstånd enligt 6 § 
eller försummar att ge köparen ett härstam
ningsbevis enligt 7 § såsom stadgas i para
grafen eller bestäms med stöd av den, skall 
för husdjursavelsförseelse dömas till böter, 
om inte strängare straff för gärningen stad
gas i någon annan lag. 

3602330 

Föreslagen lydelse 

delnings föreskrifter om kvaliteten på köns
celler och embryon, bekämpningen av djurs
jukdomar samt anordnandet av verksamhet i 
anslutning härtill iakttas. 

15 § 

straffstadganden 

Den som uppsåtligen bryter mot diskrimi
neringsförbud i 5 §,bedriver konstgjord för
ökning av djur utan tillstånd enligt 6 § eller 
i strid med föreskrifterna eller försummar att 
ge köparen ett härstamningsbevis enligt 7 § 
såsom stadgas i paragrafen eller bestäms 
med stöd av den, skall för husdjursavelsför
seelse dömas till böter, om inte strängare 
straff för gärningen stadgas i någon annan 
lag. 

Denna lag träder i krqft den 19 . 
En tillståndshavare som när denna lag trä

der i kraft har tillstånd till seminverksamhet 
eller embryoöveiföring, får idka sådan verk
samhet som tillståndet avser till utgången av 
tillståndsperioden utan sådant tillstånd som 
avses i 6 §. 
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2. 
Lag 

om ändring av 5 § hästhushållningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 5 § hästhushållningslagen (796/93) av den 20 augusti 1993 som följer: 

Gällande lydelse 

5 § 

Tillstånd 

Verksamhet vars syfte är seminering av 
hästar eller insamling, behandling eller över
föring av embryon, spermier eller äggceller 
(artificiell reproduktion av djur), får utövas 
endast med tillstånd av jord- och skogs
bruksministeriet Tillstånd behövs inte om 
hästarnas ägare eller innehavare själv semi
nerar dem och använder sperma från en 
hingst som han äger eller innehar. 

Vid artificiell reproduktion av hästar, för 
vilken tillstånd behövs, skall jord- och 
skogsbruksministeriets bestämmelser om 
kraven på hästarnas avelsnivå, personalens 
yrkesskicklighet och lokalitetema iakttas, 
likaså de föreskrifter som meddelats av ve
terinär- och livsmedelsavdelningen vid mini
steriet om kvaliteten på embryon, spermier 
och äggceller, bekämpandet av djursjukdo
mar och ordnandet av verksamhet som an
sluter sig till dessa. 

Föreslagen lydelse 

5 § 

Tillstånd 

A rlificiell reproduktion av hästar _får utö
vas enbarl med tillstånd av jord- och skogs
bruksministeriet eller på villkor som det 
fastställt. Med artificiell reproduktion avses 
seminverksamhet eller embryoöveiföring. 
Med seminverksamhet avses insamling, han
tering och föNaring av sperma samt semine
ring av hästar. Med emoryoöveiföring avses 
insamling, hantering och föJVarins av em
bryon eller äggceller samt öveljöring av 
dem _från ett djur till ett annat. Ministeriet 
kan bestämma att vissa åtgärder i anslutning 
till seminverksamheten eller embryoöverför
ingen också var för sig är tillståndspliktiga 

Tillstånd beviljas för viss tid, högst fem 
år. Tillståndet kan äterlas om verksamheten 
inte längre uppfyller villkoren för beviljande 
av tillstånd eller krav som ställts i eller med 
stöd av lagen om djursjukdomar om till
ståndsvillkoren inte iakttas eller om oriktiga 
eller vilseledande uppgifter har lämnats om 
verksamheten. 

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar 
nännare föreskrifter om de krav som skall 
iakttas vid artificiell reproduktion och om 
villkoren för erhållande av tillstånd. Kraven 
kan gälla de avelsmässiga målen, lokaliteter
na och yrkesskickligheten. Dessutom skall 
ministeriets veterinär- och livsmedelsavdel
nings föreskrifter om kvaliteten på könscel
ler och embryon, bekämpningen av djursjuk
domar samt anorduandet av verksamhet i 
anslutning härtill iakttas. 



RP 85/1996 rd 11 

Gällande lydelse 

Tillstånd för artificiell reproduktion av 
hästar skall beviljas om verksamheten upp
fyller kraven i 2 mom. Villkor som är nöd
vändiga för övetvakningen kan anslutas till 
tillståiulet. Tillstånd beviljas för viss tid, 
högst fem år. Tillståndet kan återtas om 
verksamheten inte längre uppfyller villkoren 
för beviljande av tillstånd eller krav som 
ställts i eller med stöd av lagen om djursjuk
domar, om tillståndsvillkoren inte iakttas 
eller om oriktiga eller vilseledande uppgifter 
har lämnats om verksamheten. 

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar 
föreskrifter om det fölfarande som skall 
iakttas vid ansökan om tillstånd. 

Föreslagen lydelse 

Denna lag träder i kraft den 
19 . 

En tillståndhavare som när denna lag trä
der i kr(l{t har tillstånd till seminverksamhet 
eller embryoöveiföring, får idka sådan verk
samhet som tillståndet avser till utgången av 
tillståndsperioden utan sådant tillstånd som 
avses i 5 §. 




