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REMISS

Dnr 5.6.16-14693/2021

2021-09-15

Enligt sändlista
Avdelningen för djurskydd och hälsa

Förslag till nya föreskrifter om ändring i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:32) om
läkemedel och läkemedelsanvändning (saknr D9)
Ni får härmed möjlighet att lämna synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter
om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel
och läkemedelsanvändning (saknr D9).
Information om bakgrund till föreskriftsförslaget finns i konsekvensutredningen.
Observera att vi inte har gjort någon fullständig översyn av föreskrifterna och att
vi i remissvaret endast vill ha synpunkter på föreslagna ändringar. Om ni har
synpunkter på övriga delar av föreskrifterna får ni gärna skicka dem i ett separat
mejl till veterinarfragor@jordbruksverket.se.
Remissen består av:
- föreskriftsförslag
- konsekvensutredning
- särskild konsekvensanalys
Vi behöver era synpunkter på förslaget senast den 8 oktober 2021. Skicka ert
svar per e-post till jordbruksverket@jordbruksverket.se. För att underlätta vårt
arbete vill vi att ni lämnar ert svar i bifogat svarsformulär. I annat fall önskar vi
ha ert svar i elektronisk form i t.ex. word-format.
Ange ”Dnr: 5.6.16-14693/2021” i rubrikraden i ditt e-postsvar.
Kontaktpersoner:
Gerd Sundström, veterinarfragor@jordbruksverket.se, 036-15 50 00
Föreskriftsförslaget finns även på Jordbruksverkets webbplats
(www.jordbruksverket.se) – längst ner till höger under ”Genvägar” klicka på
”Remisser och yttranden” och sedan på ”Remisser”.
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Sändlista
Anicura TC AB
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
ATG, klinik- och forskningsavdelningen
Blå Stjärnan
Djurbranschens yrkesnämnd
E-hälsomyndigheten
Evidensia Djursjukvård AB
Fiskhälsan FH AB
Gröna arbetsgivare
Gård & Djurhälsan
Kommerskollegium
Kommunal
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
Livsmedelsverket
Minknäringen
MittNorrlands Djursjukvård AB
Naturvetarna
Näringslivets regelnämnd (NNR)
Regelrådet
Riksföreningen anställda inom djursjukvården, RAID
Samtliga länsstyrelser
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
Svensk Fågel
Svenska galoppsportens centralorganisation
Svenska hästavelförbundet
Svenska kennelklubben
Svenska raskatters riksförbund
Svenska ridsportförbundet
Svenska travsportens centralorganisation
Svenska ägg
Sveriges Biodlares Riksförbund
Sveriges Lantbruksuniversitet
Sveriges pälsuppfödares riksförbund
Sveriges Veterinärförbund
VetA-bolaget
ViNordic
Växa Sverige
Zoobranschens Riksförbund

Kopia för kännedom
Näringsdepartementet
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