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Beslut
Datum
2015-12-04

Diarienummer
5.6.18-11289/15

Till den det berör

Beslut om gränsvärden för att nyttja utökade
besöksintervall vid villkorad läkemedelsanvändning
Jordbruksverkets beslut
Jordbruksverket fastställer följande gränsvärden för att de utökade
besöksintervallen för mjölkproducerande nötkreatur i Föreskrifter om ändring i
Statens jordbruksverks föreskrifter (2013:42) om läkemedel och
läkemedelsanvändning SJVFS 2015:32, ska få användas:


Dödlighet spädkalv 0-1 dagar

< 7,8 %



Dödlighet kalv 1-180 dagar

< 5,2 %



Självdöda/avlivade kor

< 7,3 %



Utfodringsrelaterad sjuklighet

< 2,4 %



Totalt sjukdomsbehandlingar

< 30,0 %



Andel kor med sena semineringar

< 11,6 %



Andelen ej inseminerade kvigor över 17 månaders ålder

< 86,4 %

Besättningsveterinären kan välja att göra avsteg från de två sista gränsvärdena om
djurhållaren har goda skäl till att avvakta med insemineringarna.
Värdena avser statistik över tolv månader.
Beslutet ska tillämpas från och med den 1 januari 20161.

Beskrivning av ärendet
Jordbruksverkets ändring av föreskrifterna Statens jordbruksverks föreskrifter
(2013:41) om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och
sjukvård, nedan D8, samt Statens jordbruksverks föreskrifter (2013:42) om
läkemedel och läkemedelsanvändning, nedan D9, träder i kraft den 1 januari 2016.
AV 4 kap. 10 § i D9 följer att veterinären ska besöka besättningen med ett visst
intervall. Enligt 5 kap. 8 § 3 punkten i D8 får en person som använder läkemedel
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Då Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2013:42) om läkemedel och
läkemedelsanvändning, SJVFS 2015:32, träder i kraft.
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för villkorad läkemedelsanvändning endast ge injektioner med de preparat som
omfattas under förutsättning att besättningsveterinären eller dennes ersättare har
besökt besättningen inom samma tidsrymd.
Om förutsättningarna som följer i ett särskilt beslut av Jordbruksverket är uppfyllda
kan besöksintervallet utsträckas till det dubbla. Detta beslut avser de kriterier som
ska vara uppfyllda för att det utökade intervallet ska få användas.

Motivering
Den projektgrupp, med representanter från myndigheter, näring, och
veterinärväsende, som arbetade fram förutsättningarna för villkorad
läkemedelsanvändning har föreslagit ett system där gränsvärden på nyckeltal
besättningen reglerar besöksintervallet. Detta syftar till att premiera ett arbete som
strävar efter att främja djurvälfärd och minimera sjukdomsförekomst, vilket i sin
tur är ett led i en återhållsam läkemedelsanvändning. Besättningar som inte arbetar
på detta sätt eller som inte lyckas med det får tätare veterinärbesök där man ska
arbeta för att förbättra djurhållningen. Kriterierna valdes då de i vetenskapliga
studier har visats indikera en god djurvälfärd.
Nyckeltalen användes under ett år i ett drygt 30-tal besättningar i ett pilotprojekt
som drevs av Sveriges lantbruksuniversitet. I slutrapporten till pilotprojektet
framhölls att kriterierna motiverar till ett förebyggande arbete.
Värdena i detta beslut har lagts på en nivå där de sammanvägt anses representera
en god djurvälfärd. De ligger på den nivå som har föreslagits av projektgruppen,
och har diskuterats i en referensgrupp med bred förankring. Gränsvärdena
korrelerar vid beslutsdatum till en nivå som 25 % av Sveriges besättningar når.
Eftersom ändringsföreskriften träder i kraft den 1 januari 2016 ska även detta
beslut tillämpas från och med samma datum.

I detta ärende har stf generaldirektören Harald Svensson beslutat. Charlotta
Hofverberg har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också tf
chefsjuristen Anders Swahnberg, Ingrid Eilertz, Peter Hofverberg och Virpi
Alajarva deltagit.

Harald Svensson
Charlotta Hofverberg
(Enheten för internationella frågor och
djurhälsopersonal)
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