
Yttrande 
Nytryck av Statens jordbruksverks föreskrifter om operativa ingrepp samt 
skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård 
(D8) samt Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och 
läkemedelsanvändning (D9) 

Svenska Djurhälsovården, LRF, LRF Kött, LRF Mjölk, Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges 
Grisföretagare och Växa Sverige har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på 
rubricerat förslag till nytryck av föreskrifterna D8 och D9.  

 

Övergripande synpunkter 
Vi ser positivt på att D8 och D9 arbetats om och att vissa nödvändiga ändringar gjorts liksom 
flertalet av de ändringar som förslås. En viktig förändring som vi tillstyrker är att djurägare 
ges möjlighet att tillämpa s.k. randklippning av öron för grisar som används som 
rekryteringsdjur i avvaktan på att nya metoder för märkning av grisar har tagits fram. 
Ytterligare en viktig förändring som vi tillstyrker är att en husdjurstekniker som genomgått 
godkänd kurs i läkemedelshantering och avhorning medges att inte bara injicera 
lokalbedövningsmedel utan även att administrera medel för smärtlindring i anslutning till 
ingreppet (4 kap 15 § i D8). Till förändringen är det också kopplat möjlighet för veterinär i 
regional organisation att tillhandahålla sådana läkemedel (3 kap 8 § i D9). 

Föreskriftsförslagen lägger också en logisk grund för att i senare ändringsarbeten medge 
villkorad läkemedelsanvändning som avser nötkreatur som hålls för produktion av mjölk. 

 

Detaljerade synpunkter 
D8 

Randklippning (5 kap 4 § p 7) 

I förslaget anges att s.k. randklippning av grisar som är avsedda för rekrytering får utföras 
”under förutsättning att det sker i undantagsfall och bara på djur som tillhör en kull avsedd 
för rekrytering”.  

Vårt förslag till lydelse är att det för rekryteringsdjur ska vara tillåtet att randklippa djur som 
tillhör en kull avsedd för rekrytering till dess nya metoder för djurmärkning tagits fram.  

Lydelsen i förslaget att det enbart får ske i undantagsfall medför att det inte skulle vara 
tillämpbart i praktiken. I besättningar som föder upp grisar för rekrytering finns behovet 
alltid i de kullar från vilka djur avsedda för rekrytering ingår. Detta medför att randklippning 
av rekryteringsdjur behöver vara möjligt att tillämpa som regelmässigt till dess nya metoder 
för djurmärkning som uppfyller kraven på märkning av grisar för rekrytering tagits fram.  

Behovet av randklippning för identitetsmärkning i bruksbesättningar utan egen uppfödning 
av rekryteringsdjur finns däremot inte generellt. Dock anser vi att randklippning ska vara 
möjligt att tillämpa även i dessa besättningar för att säkert och effektivt identifiera enskilda 
djur vid uppföljning upp och utvärdering av exv. läkemedelsbehandling.  
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Veterinärs uppgiftslämnande vid behandling med läkemedel (7 kap 11 §) 

Det bör tydliggöras att den journalföring som avses i 7 kap 11 § 1 st är veterinärens 
journalföring av den sammanställning av behandlingar som ska göras efter ett besök i en 
besättning som har beviljats villkorad läkemedelsanvändning. Detta för att göra åtskillnad 
mellan djurhållarens och veterinärens respektive krav på journalföring av 
läkemedelsbehandlingar.  

 

D9 

Stavning koccidios (3 kap 15 §) 

Vi föreslår stavning koccidios, inte coccidios.  

 

Förskrivning utan föregående undersökning (3 kap 20 §) 

P 3. Vi tillstyrker förslaget att renägare ska kunna behandla renar med injektionspreparat 
mot parasiter utan krav på föregående undersökning eller genomgången och godkänd kurs i 
villkorad läkemedelsanvändning (s.k. D9-kurs). 

Vårt förslag till lydelse för p 3 är: ”antiparasitära medel till ren som är avsedda för injektion 
om veterinären förhört sig om djurhållningen och väl kan bedöma att läkemedlen kommer 
att handhas på ett godtagbart sätt”. Den föreslagna lydelsen där kravet är att veterinären väl 
känner till djurhållningen är i praktiken sällan fallet.  

 

P 5. Vi tillstyrker förslaget att en djurägare ska omfattas av kraven för villkorad 
läkemedelsanvändning vid användning av lokalbedövning. Detta under förutsättning att 
djurägaren genomgått godkänd utbildning i villkorad läkemedelsanvändning samt 
påbyggnadskurs för lokalbedövning.  

Under samma förutsättningar bör det även vara tillåtet att tillföra NSAID-preparat för 
smärtlindring. Ändringen av föreskriftstexten riskerar annars att bli verkningslös då 
exempelvis smärtlindring i kombination med lokalbedövning är ett krav för att erhålla statligt 
stöd som finns avsatt för att stimulera alternativ till kastration utan bedövning. Postoperativ 
smärtlindring med NSAID administreras dessutom i dag regelmässigt genom en svensk 
branschöverenskommelse från september 2011 och den så kallade 
”Brysselöverenskommelsen”. 

Observera. Kastrering (med eller utan lokalbedövning) av hangris får bara göras av 
djurägare utan att veterinär anlitas innan djuret uppnått sju dagars ålder, inte sju veckor som 
anges i förslaget.  

 

P 7-10. För vacciner till nöt enligt p 7-10 föreslår vi att dessa förs samman till en punkt med 
det som anges i p 12 för bl.a. får. Vi ser inget rimligt skäl till att göra åtskillnad mellan 
förskrivning av vacciner utan föregående undersökning till nötkreatur och till får.  
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