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Statens jordbruksverks föreskrifter
om förbud mot användning av vissa läkemedel och
läkemedelssubstanser samt villkor för användning av
vissa hormonella substanser vid behandling av djur
avsedda för livsmedelsändamål;
beslutade den 22 juli 1997
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
1 § I dessa föreskrifter avses med
hormoner: naturliga och syntetiska hormoner samt derivat därav med
tyreostatisk, östrogen, androgen eller gestagen verkan; prostaglandiner
omfattas dock inte av bestämmelserna i dessa föreskrifter,
terapeutisk behandling: behandling av sjukdomar och fertilitetsstörningar inklusive avbrytande av oönskad dräktighet, samt
zooteknisk behandling: brunstsynkronisering samt förberedande av
donatorer och recipienter vid embryotransfer.
2 § Utöver de preparat som är förbjudna enligt bilaga 4 i 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
ursprung2 är det förbjudet att tillföra djur trenbolon, zeranol, ämnen med
tyreostatisk verkan samt hormoner med depåeffekt eller en karenstid som
överstiger 15 dygn. Det är inte heller tillåtet att behandla djur med ßreceptorstimulerande medel som har en karenstid som överstiger 28 dygn.
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 ß-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).
2 EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 1 (Celex 390R2377).
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3 § Hormoner får endast tillföras djur vid terapeutisk eller zooteknisk
behandling. Behandlingen får dock inte ske i form av implantat.
Med undantag från vad som anges i första stycket gäller att djur som
föds upp och hålls för slakt samt uttjänta avelsdjur inte får behandlas med
hormoner.
4 § ß-receptorstimulerande medel får endast användas för att behandla
andningssvårigheter hos hästar samt för att motverka livmoderkontraktioner hos ston i samband med förlossning.
5 § Allyltrenbolon får endast användas för behandling av hästar.
6 § Vid behandling enligt 3 - 5 §§ får endast sådana läkemedel användas
som har godkänts för försäljning eller för vilka tillstånd till försäljning har
lämnats enligt 5 § läkemedelslagen (1992:859).
7 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning träder i kraft den 1 augusti 1997, då Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1990:18) med förbud mot användning av
vissa läkemedel och läkemedelssubstanser skall upphöra att gälla.
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