Veterinärer och homeopatika, i lagstiftningen
Sedan den 30 oktober 2005 ska en djurägare som vill behandla ett djur
med homeopatika kontakta en veterinär innan han/hon gör det. Eftersom
du som veterinär alltid ska arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet begränsas ditt ansvar i det här fallet till att bedöma om det ur smittskydds- och djurskyddsskäl behöver vidtas någon annan åtgärd. Till djur i
ekologisk produktion bör helst alternativa preparat användas – detta gäller dock endast om de preparaten har en effektiv verkan.

Ansvar för djurskydd, smittskydd och restsubstanskontroll
Ett djur får behandlas med homeopatika under en veterinärs ansvar. Detta ansvar har du
som veterinär bara då djurägaren har kontaktat dig och talat om att han/hon har för avsikt att
behandla djur med homeopatika.
Som veterinär ska du alltid arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Homeopatika
kan inte anses vara ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Därför är ditt ansvar vid behandlingar med homeopatika begränsat till att göra en bedömning om några andra åtgärder
behöver vidtas för att säkerställa djurskyddet och smittskyddet. Som underlag för din
bedömning räcker det med de uppgifter du får per telefon, på samma sätt som vid annan
telefonkonsultation. Din anmälningsplikt av smittsamma sjukdomar liksom för brott mot
djurskyddslagen gäller som vanligt även i detta fall.
Om det är ett livsmedelsproducerande djur som djurägaren vill behandla med homeopatika
har du dessutom ett ansvar för att kontrollera att de aktiva beståndsdelarna i homeopatikan
finns med i bilaga II till MRL-förordningen*. På Jordbruksverkets hemsida finns en länk till
denna bilaga under Djur & veterinär – veterinär verksamhet – läkemedel – MRL-förordningen.
Vetenskap och beprövad erfarenhet
Europarådets ”Standing Committee for Farm Animal Welfare” har antagit denna definition av
detta begrepp:
Scientific knowledge: results published after peer review in internationally well-known and
respected journals, or by an internationally well-known and respected scientific body.
Established experience: Knowledge that is put beyond doubt and is gained through direct
participation in animal husbandry or clinical veterinary practise.

Homeopatika och ekologisk produktion
När djur i ekologisk djurhållning behöver behandling bör de enligt EU-bestämmelser
behandlas med homeopatika eller andra alternativa produkter hellre än vanliga läkemedel.
Detta gäller dock endast under förutsättning att dessa alternativa medel har en effektiv
terapeutisk verkan.

Aktuella bestämmelser
− Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:76) med villkor för eller förbud mot
användning av vissa substanser vid behandling av djur, saknr C 16 (ändrad genom
SJVFS 2005:64)
− Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:60) och allmänna råd om djurhållarens
journalföring vid användning av läkemedel m.m., saknr D 31
− Rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av
jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (ändrad
genom förordning 1804/1999)

− Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

*

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
ursprung

