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Statens jordbruksverks föreskrifter
om åtgärder då djur avsedda för livsmedelsändamål
innehåller eller kan antas innehålla vissa ämnen eller
restsubstanser;
beslutade den 31 mars 1998
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 § första stycket 1, 2
§ tredje stycket, 5 och 12 §§ förordningen (1998:134) om provtagning på
djur m.m. samt 4 § första stycket 3 förordningen (1971:810) med allmän
veterinärinstruktion, följande.1
1 § Djur som har behandlats i enlighet med 3-5 eller 6 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:75) om förbud mot användning av
vissa läkemedel och läkemedelssubstanser samt villkor för användning av
vissa hormonella substanser vid behandling av djur avsedda för livsmedelsändamål får, med det undantag som anges i 2 §, inte överlåtas före
karenstidens utgång.
2 § Sport- och avelshästar som har behandlats med allyltrenbolon eller áreceptorstimulerande preparat skall, om de överlåts före karenstidens
utgång, åtföljas av ett av en veterinär utfärdat intyg. Intyget skall innehålla
de uppgifter som anges i 6 § Statens livsmedelsverks kungörelse (SLV FS
1992:8) med föreskrifter och allmänna råd om karenstider vid hantering av
livsmedel från djur som behandlats med läkemedel.
3 § Sådan efterföljande provtagning som avses i 1 § första stycket 1
förordningen (1998:134) om provtagning på djur, m.m. skall, efter beslut av
1

Jfr rådets direktiv 96/22/EG av den 29 april 1996 om förbud mot användning av
vissa ämnen med hormonell och tyreostatisk verkan samt av β-agonister vid
animalieproduktion och om upphävande av direktiv 81/602/EEG, 88/146/EEG och
88/299/EEG (EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 3, Celex 396L0022) och rådets direktiv
96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och
restsubstanser av dessa i levande djur och produkter framställda därav och om
upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och
91/664/EEG (EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 10, Celex 396L0023).
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Statens jordbruksverk, genomföras på djur, foder och vatten i sådana
besättningar i vilka det finns djur som innehåller eller kan antas innehålla
otillåtna ämnen eller otillåtna restsubstanser.
Kostnaden för provtagning och analys skall betalas av djurhållaren om
inte Jordbruksverket beslutar annat.
4 § Djur som innehåller eller kan antas innehålla otillåtna ämnen eller
otillåtna restsubstanser som kan skada människors hälsa får, under den tid
som Jordbruksverket beslutar, inte flyttas från besättningen, överlåtas eller
användas till livsmedel.
5 § Stickprovskontroller skall, efter beslut av Jordbruksverket, utföras i
ursprungs- eller avsändarbesättningarna till sådana djur som innehåller
eller kan antas innehålla otillåtna ämnen eller otillåtna restsubstanser.
Om behandling med otillåtna ämnen konstateras vid stickprovskontrollen skall djurhållaren betala kostnaden för provtagning och analys.
6 § Besättningar som hålls av den som har djur som innehåller otillåtna
ämnen eller otillåtna restsubstanser skall, efter beslut av Jordbruksverket,
genomgå kontroller under en period av minst 12 månader efter utgången
av den tid som avses i 4 §.
Kostnaden för provtagning och analys skall betalas av djurhållaren.
7 § Djur som innehåller otillåtna ämnen eller otillåtna restsubstanser som
kan skada människors hälsa skall, efter beslut av Jordbruksverket,
omedelbart avlivas. De avlivade djuren skall hanteras i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:34) om hantering av djurkadaver och annat animaliskt avfall.
Kostnaden för avlivning och hantering av avlivade djur skall betalas
av djurhållaren.
8 § Om minst hälften av de prover som har tagits på ett representativt
urval av djur i en besättning innehåller otillåtna ämnen eller otillåtna
restsubstanser får djurhållaren välja mellan provtagning på eller avlivning
av samtliga djur i besättningen. Avlivade djur skall hanteras i enlighet med
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:34) om hantering av
djurkadaver och annat animaliskt avfall.
Kostnaden för provtagning, analys, avlivning och hantering av
avlivade djur skall betalas av djurhållaren.
9 § Vid upprepade överskridanden av gränsvärden för restsubstanser
skall besättningen, efter beslut av Jordbruksverket, genomgå kontroller
under en period av minst sex månader.
Kostnaden för provtagning och analys skall betalas av djurhållaren.
2

SJVFS 1998:39
Saknr C 17
10 § Sådan provtagning som avses i dessa föreskrifter skall genomföras i
enlighet med de instruktioner som Statens livsmedelsverk meddelar.
11 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning träder i kraft den 1 april 1998.

PER-GÖRAN ÖJEHEIM

Marie-Louise Sjöberg
(Djurhälsoenheten)
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