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Statens jordbruksverks föreskrifter om villkor för användande av läkemedel vid behandling av försöksdjur som
tillhör djurarter som används för livsmedelsproduktion;
beslutade den 16 augusti 2000
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 § första stycket 2
och andra stycket förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion samt efter samråd med Statens livsmedelsverk, följande.
1 § Dessa föreskrifter reglerar användningen av läkemedel till djur som
används för ändamål som avses i 19 § djurskyddslagen (1988:534) och
tillhör djurarter som används för livsmedelsproduktion.
Föreskrifterna gäller inte vid behandling av djur som används för
klinisk prövning av läkemedel. Klinisk prövning regleras i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1996:17) om klinisk
läkemedelsprövning samt i 5 § Statens livsmedelsverks föreskrifter (SLVFS
1999:34) med karenstider vid hantering av livsmedel från djur som
behandlats med läkemedel.
2 § Ett försöksdjur som inte används eller inte avses att användas för
livsmedelsproduktion får, utöver sådana läkemedel som innehåller substanser som är upptagna i bilagorna I, II eller III till rådets förordning (EEG)
nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande
för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av
veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung1, även
tillföras läkemedel som inte är upptagna i förordningens bilagor I, II eller
III.
3 § Hästar som används som försöksdjur skall behandlas i enlighet med
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:118) om villkor för
användande av vissa läkemedel vid behandling av hästar som inte skall
användas för livsmedelsproduktion.
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EGT L 224, 18.8.1990 s. 1, (Celex 31990R2377).
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4 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning träder i kraft den 18 september 2000.

MATS PERSSON

Marie-Louise Sjöberg
(Djurmiljöenheten)
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