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Statens jordbruksverks föreskrifter
om officiella veterinärer;
beslutade den 17 december 1997
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 15 a § förordningen
(1971:810) med allmän veterinärinstruktion, följande.
Definitioner
1 § I dessa föreskrifter avses med officiell veterinär en veterinär som efter
särskilt förordnande utför sådana i förordnandet angivna uppdrag som
enligt föreskrifter eller beslut meddelade av Statens jordbruksverk skall
utföras av en officiell veterinär.
Ansökan om förordnande m.m.
2 § Jordbruksverket kan besluta att en distriktsveterinär skall vara officiell
veterinär.
En annan veterinär kan efter ansökan till Jordbruksverket erhålla
förordnande som officiell veterinär, om det finns ett behov av sådana och
Jordbruksverket finner veterinären lämplig.
Jordbruksverket kan i samråd med en veterinär förordna denne som
officiell veterinär.
3 § För att kunna erhålla förordnande som officiell veterinär fordras
svensk veterinärlegitimation och goda kunskaper i det svenska språket.
Uppgifter m.m.
4 § En officiell veterinär skall, i den utsträckning som fordras för
uppdraget, hålla sig informerad om smittläget inom och utom landet, om
vilka anläggningar och besättningar som finns inom det i förordnandet
angivna geografiska ansvarsområdet samt om förhållandena i dessa.
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5 § En officiell veterinär skall delta i sådan utbildning för officiella
veterinärer som Jordbruksverket arrangerar och följa verkets beslut om
arbetsfördelning och verksamheten i övrigt för sådana veterinärer.
6 § En officiell veterinär är skyldig att utföra samtliga de typer av uppdrag
som omfattas av förordnandet.
Veterinären får dock inte utföra sådana uppdrag som denne saknar
behörighet eller erforderliga kunskaper att utföra.
7 § En länsveterinär som förordnas som officiell veterinär åligger det särskilt att
1. vid behov lämna information till annan officiell veterinär med
anledning av uppdrag som denne skall utföra,
2. då anledning uppkommer föreslå Jordbruksverket ändring av antalet
officiella veterinärer i syfte att erhålla en lämplig dimensionering,
3. bistå veterinärer som avser att ansöka om förordnande som officiell
veterinär med information om vad ett sådant uppdrag innefattar och, om
sökanden är känd för länsveterinären, lämna Jordbruksverket information
om sökandens lämplighet för ett sådant uppdrag,
4. genast informera Jordbruksverket om misstanke uppkommer om
sådana förhållanden som avses i 8 §, samt
5. bistå Jordbruksverket i samband med utbildning av officiella veterinärer.
Återkallande m.m. av förordnande
8 § Jordbruksverket kan återkalla eller inskränka ett förordnande som
officiell veterinär om veterinären inte uppfyller de krav som anges i dessa
föreskrifter, om veterinären inte fullgjort sina uppgifter i enlighet med
gällande beslut eller övriga föreskrifter eller om denne på annat sätt visat
sig olämplig att utföra uppdrag som officiell veterinär.
Särskilda bestämmelser
9 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
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------------------------1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 1998, då Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:18) om officiella veterinärer skall
upphöra att gälla.
2. Äldre föreskrifter gäller dock ifråga om förordnanden som har
meddelats före ikraftträdandet.

SVANTE ENGLUND

Axel Lundberg
(Djurhälsoenheten)
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