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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet 
inom djurens hälso- och sjukvård 

Utfärdad den 2 mars 2023 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1386) om verksamhet 
inom djurens hälso- och sjukvård 

dels att nuvarande 2 kap. 2 § ska betecknas 2 kap. 3 §, 
dels att den nya 2 kap. 3 §, 5 kap. 4 § och 7 kap. 2 § ska ha följande 

lydelse, 
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 2 § och 5 kap. 5 §, av 

följande lydelse. 

2 kap. 
2 §    En veterinär som har ordinerat eller förskrivit antimikrobiella läke-
medel för behandling av djur, eller foder som innehåller sådana läkemedel, 
ska lämna uppgifter till Statens jordbruksverk om 

1. det läkemedel som har ordinerats eller använts,
2. orsaken till behandlingen,
3. det djur eller den djurgrupp som ordinationen eller användningen avser,

och 
4. den anläggning där djuret eller djurgruppen hålls.

3 §    Jordbruksverket får meddela föreskrifter om 
1. inskränkningar i rätten att överlåta arbetsuppgifter enligt 2 kap. 3 §

lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, 
2. begränsningar av eller förbud mot användning inom djurens hälso- och

sjukvård av antimikrobiella medel vid behandling av djur i de fall sådana 
begränsningar eller förbud är förenliga med artikel 107.7 och 107.8 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 
2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 
2001/82/EG, 

3. förbud mot innehav, tillhandahållande eller användning inom djurens
hälso- och sjukvård av immunologiska veterinärmedicinska läkemedel om 
något av villkoren i artikel 110.1 i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/6 är uppfyllt,  

4. vilka uppgifter som ska lämnas enligt 2 §, hur och när uppgifterna ska
lämnas och sådana undantag från uppgiftsskyldigheten som är förenliga med 
fullgörandet av Sveriges skyldigheter enligt artikel 57 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2019/6, och 

5. de ytterligare skyldigheter för djurhälsopersonalen som behövs för en
god och säker vård. 
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5 kap. 
4 §1    Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet 
har och fatta sådana beslut som en behörig myndighet ska fatta enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 i fråga om 

– artikel 110 i de delar som bestämmelserna riktar sig mot djurhälso-
personal och andra som yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens 
hälso- och sjukvård, och 

– artikel 111.

5 §    Länsstyrelserna ska, i samband med den tillsyn som länsstyrelserna 
utövar enligt 1 §, utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt 
artikel 123 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 när det 
gäller kontroll av att följande bestämmelser följs: 

– artikel 105.1–105.3 och 105.6,
– artikel 105.12 i den del som avser veterinärers skyldighet att föra regis-

ter, 
– artikel 106.1 och 106.5 och artikel 107.1–107.4, i de delar som bestäm-

melserna riktar sig mot djurhälsopersonal, 
– föreskrifter eller beslut enligt artikel 110 som riktar sig mot djurhälso-

personal, 
– artikel 107.5 och genomförandeakter beslutade med stöd av artikel

107.6, 
– delegerade akter och genomförandeakter beslutade med stöd av artikel

109,
– artikel 111, och
– artiklarna 112–115.

7 kap. 
2 §2    Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av 

– lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård,
– bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6

i de delar som anges i 5 kap. 4 och 5 §§, och 
– denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2023. 

På regeringens vägnar 

ACKO ANKARBERG JOHANSSON 
Eva Kalling Lundberg 
(Landsbygds- och 
infrastrukturdepartementet) 

1 Senaste lydelse 2022:9. 
2 Senaste lydelse 2022:9. 
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