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beslutade den 8 november 2006
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 § första stycket 1. och 2. förordning (2006:815) om provtagning på djur, m.m. i fråga om verkets föreskrifter
(SJVFS 2005:60) och allmänna råd om djurhållarens journalföring vid användning
av läkemedel m.m.
dels att i författningen ska införas en ny paragraf 1 a § av följande lydelse,
dels att 1, 2 och 5 §§ ska ha följande lydelse.
Författningen och det allmänna rådet kommer därför att ha följande lydelse från
och med den dag då denna författning träder i kraft.
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om djurhållarens journalföring vid
användning av läkemedel och homeopatika. (SJVFS 2006:76).
1 a § Bestämmelser om djurhållarens journalföring av djurinnehav finns i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur.
Bestämmelser om användning av vissa substanser vid behandling av djur finns i
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:76) om villkor för eller förbud mot
användning av vissa substanser vid behandling av djur. (SJVFS 2006:76).
2 § När djur som är avsedda för eller som producerar livsmedel behandlas med
läkemedel, ska djurhållaren föra journal över behandlingen i en särskild läkemedelsjournal.
Läkemedelsjournalen ska, i förekommande fall, innehålla följande uppgifter:
1. djurets identitet,
2. diagnos,
3. läkemedlets dosering,
4. behandlingstidens längd,
5. namnet på den förskrivande veterinären, samt
6. namnet på den som har tillfört djuret läkemedel.
Bestämmelser om djurhållarens journalföring av datum för behandlingen,
läkemedlets benämning, samt karenstid efter sista behandlingsdag finns i bilaga 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om
livsmedelshygien1.
(SJVFS 2006:76).
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EUT L139 30.4.2004 s. 3, Celex 32004R0852
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3 § Journalen enligt 2 § ska bevaras hos djurhållaren i minst fem år. Även djurhållarens exemplar av praktikjournalen eller, om databaserat journalföringssystem
används, en papperskopia av journalen ska bevaras i minst fem år.
4 § Den som håller livsmedelsproducerande djur ska föra anteckningar för att kunna
styrka inköp och innehav av veterinärmedicinska läkemedel för dessa djur under en
period av fem år efter att läkemedlet har tillförts djuret, bl.a. när djuret slaktas under
denna period.
Allmänna råd till 4 §
Kravet på att föra anteckningar kan uppfyllas genom att kvitton förs in i en liggare på ett systematiskt sätt.
5 § Den som håller djur som är avsedda för eller som producerar livsmedel ska föra
journal över antalet dödsfall hos djur i besättningen. Denna journal ska bevaras hos
djurhållaren i minst fem år. (SJVFS 2006:76).
6 § En djurhållare ska föra anteckningar över användning av homeopatika och över
vilken veterinär som har kontaktats inför användningen.
------------------------Denna författning2 träder i kraft den 30 oktober 2005.
------------------------Denna författning3 träder i kraft den 30 november 2006. Det allmänna rådet gäller
från samma tidpunkt.

MATS PERSSON

Kinfe Girma
(Veterinära tillsynsenheten)
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