
Förslag till förordning
angående

transport af djur till lands och sjöss
i Finland.

§ 1.

Vid djurtransport i Finland vare sig å järnväg, till
sjöss ellor å landsväg bör städse tillses att transportdjuren
behandlas skonsamt, att de hafva tillräckligt utrymme, så
att de obehindradt kunna både stå upprätta och lägga sig,
att de ega tillgång till luft, ljus, foder och vatten i erfor-
derlig mängd samt att de skyddas mot drag och kyla.

§ 2.
Djur få ej öfverlåtas till transport, innan de fullt hvi-

lat ut och blifvit behörigen fodrade och vattnade.

§ 3.

Yid större järnvägsstation och hamnplats, där djur-
transport eger rum, bör finnas af vederbörande kommun
uppfördt stall för transportdjur, så inrättade att dessa där
erhålla skydd mot väderlekens inverkningar, hvila samt
tillfälle till fodring och vattning i erforderlig grad.

Anm. Å orter, där sådana stall ej finnas, böra orts-
myndigheterna draga försorg om, att transportdjur på an-
nat sätt göras delaktiga af i ofyan antydt syfte nämnda
förmåner.



§ 4.

§ 5-

§ 6.

§ 7.

§ 8.

Under kall årstid öfvertäckas transportdjuren med
filtar eller täcken, hvilka afsändaren bör anskaffa och hvilka
fraktfritt till honom återsändas.

Yid djurtransport böra fullt pålitliga vårdare städse
medfölja, för större djur en för hvart tiotal eller del däraf,
för mindre djur en för hvart 25-tal djur eller del däraf.
Befälet eller dess ställföreträdare bör öfvervaka, att vårda-
rena fullgöra sina åligganden. För enskilda djur, då egaré
eller vårdare ej medföljer, öfvertages vården af vederbö-
rande befäl eller af den detsamma satt i sitt ställe.

Vid lastning och lossning af transportdjur tillkommer
vederbörande befäl eller den detsamma därtill förordnar att
vaka öfver, ath desamma bedrifvas på ett hvad djurens be-
handling vidkommer lagenligt sätt.

Djur af olika slag äfvensom större och mindre sådana
må ej sammanföras.

Sjuka djur, hvilka blott för erhållande af bot må till
transport öfverlämnas, få på inga villkor sammanföras med
friska djur.

Ä ångfartyg bör den för djurtransport afsedda de-
len af fartyget vara afbalkad i afdelningar, enhvar inrym-
mande högst fyra fullvuxna djur. Inom hvarje afdelning skall
tillräckligt ram beredas djuren, så att dessa bekvämt kunna
intaga sin föda och lägga sig till hvila utan att komma i
kollision med hvarandra. Transportdjur får ej genom bind-
ning intaga en plågsam ställning. Golfvet under djuret



bör vara försedt med godt, tillräckligt torfströ eller halm
Djuren böra stå tvärskepps.

I järnvägsvagn, som bör vara täckt, placeras djuren
i vagnens längdriktning så, att de ej vid tågens igångsätt-
ning eller stoppande genom svåra stötar skadas. Yagnen
bör vara försedd med foderhäckar eller -hoar, så anordnade
att de dels kunna flyttas högre eller lägre, dels borttagas,
då vagnen behöfves för annat ändamål. Vattningen af djuren
sker med ämbar och böra dessa fyllas med friskt vatten å
station, där längre uppehåll sker. 1 öfrigt gälle hvad om
djurtransport å ångfartyg stadgadt är.

Anm. 1. Svin böra transporteras i burar, högst två
i samma bur.

Anm. 2. Yngre kalfvar skiljas alltid från försigkomna.
Kalfvar under en ålder af 14 dagar få öfverlämnas till
transport, om denna sker i korg eller säck, löst tillbunden
om halsen. Sist nämnda djur böra i allå händelser egnas
noggrann eftersyn af vårdare eller, om sådan ej medföljer,
af vederbörande befäl eller dess ställföreträdare.

Anm. 3. Fjäderfä bör transporteras i rymliga burar,
försedda med mat och vatten i utanför på buren fästa hoar.

Anm. 4. Lefvande fisk bör vara inrymd i sump, så
att den städse kan ega tillgång till friskt vatten, samt bör
tillses, att sumpen tillföres för fisken lämplig föda i till-
räcklig mängd. Fisk kan ock transporteras i tillräckligt
stora kärl, fyllda till 2 /g eller’ */* med vatten (endast i vissa
fall, såsom för sikyngel, helt fyllda). Vattnet bör så vidt
möjligt då och då ombytas eller ännu bättre medelst in-
pumpning af luft syrsättas. Utvändig iskylning af trans-
portkärlet är nyttig, och bör’ så transporterad fisk i ty fall
försändas i kylvagn.

Anm. 5. Kräftor och andra skaldjur få ej transpor-
teras i vatten. De böra i stället frambefordras i små, lätta
korgar eller låga lådor, som blott rymma ett mindre antal
för att förebygga för hård packning, pressning och kväfning.

Vid djurtransport å landsväg vare sig denna sker till



§ 9.

§ io.

Kor däraf i behof böra under transporten mjölkas.

§ 11.

§ 12.

§ 13-

fots eller i fordon böra ofvan sagda stadganden i tillämpliga
delar lända till efterrättelse. Lag samma vare vid transport
till sjöss i andra farkoster än ångfartyg.

I vagn å statens järnvägar må inlastas af hästar och
större tjurar eller oxar högst 6 i hvarje, af mindre dito
högst 8, af stutar och kor, mindre, 9—lo, af dito. större,
8, af kvigor och ungboskap 12, af får, större, 35, af får,
mindre, 40, af svin (ej i burar), mycket feta, högst 24, af
dito, medelstora, 28, af dito, små, 30.

A smalspåriga järnvägar hör antalet efter omständig-
heterna reduceras.

Kor i långt framskridet dräktighetstillstånd må ej till
transport öfverlämnas, enär sådant förorsakar för tidig ned-
komst.

Slakt af djur under transport bör ske i öfverensstäm-
melse med Hans Kejserliga Majestäts nådiga förordning,
gifven den 14 augusti 1902, angående hvad vid slakt af
husdjur iakttagas bör.

Starka lasthryggor af tillräcklig bredd, försedda med
sidostöd och tvärribbor för att hindra djuren att halka,
böra finnas vid samtliga järnvägsstationer samt de hamn-
platser, där djurtransport eger rum. A de förra anskaffas
de af järnvägarnes styrelse, å de senare af resp. ortsmyn-
digheter.

Järnvägsvagn och fordon äfvensom fartygsdäck böra
efter djurtransport noggrant desinficieras.



§ 14

Transportdjuren afhämtas af emottagaren ofördröjligen
efter tågs eller fartygs ankomst. Gör han ej detta, vare
förfallen till nedan nämnda böter.

Afsändare af transportdjur ersätte fullt för foder, an-
skaffadt af järnvägs- eller ångbåtsbefäl, där den först
nämnde försummat anskaffa sådant.

§ 15-
Brott emot föreskrifterna i denna förordning straffas

med böter, högst mark, där ej gärningen är belagd
med ansvar enligt Strafflagen.








