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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1999:50) om begränsad behörighet
att utöva veterinäryrket;
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Saknr C 3
Utkom från trycket
den 1 juni 2007
Omtryck

beslutade den 31 maj 2007
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 8 § förordningen (1994:845) om
behörighet att utöva veterinäryrket, m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS
1999:50) om begränsad behörighet att utöva veterinäryrket
dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,
dels att 1 § ska ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då
denna författning träder i kraft.
1 § En studerande på veterinärprogrammet på Sveriges lantbruksuniversitet kan av
Statens jordbruksverk ges tillstånd att utöva veterinäryrket i den utsträckning som
Jordbruksverket beslutar i varje enskilt fall.
Som villkor för att sådan begränsad behörighet ska kunna meddelas gäller att
1. den studerande med godkänt resultat ska ha genomgått samtliga kurser till
och med årskurs fyra respektive årskurs fem på veterinärprogrammet,
2. den begränsade behörigheten ska utövas som anställd, samt
3. den begränsade behörigheten ska utövas, såvitt gäller studerande som har
genomgått årskurs fyra, under överinseende av en legitimerad veterinär och,
såvitt gäller studerande som har genomgått årskurs fem, i verksamhet för
vilken en legitimerad veterinär ansvarar. (SJVFS 2007:34)
2 § Begränsad behörighet kan erhållas för en sammanlagd tid av längst ett och ett
halvt år.
3 § Ansökan om begränsad behörighet ska göras på av Jordbruksverket fastställd
blankett och ska ha kommit in till verket senast en månad innan anställningen
påbörjas. Till ansökan ska fogas en kopia av ansökan om anställning.
4 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
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Denna författning träder i kraft den 8 juni 2007.

MATS PERSSON

Maria Nyström
(Veterinära tillsynsenheten)
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