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Datum 

2021-10-05 

 
Ert dnr: 
SVA 2021/692 

 
 Remissinstans 

Statens veterinärmedicinska anstalt 

   

   

 

Svarsblankett till REMISS – föreskrifter om ändring i 
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd 
(SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och 
personal inom djurens hälso- och sjukvård (saknr D8) 
dnr 5.3.16-14691/2021 
För att underlätta vårt remissarbete är vi tacksamma om ni lämnar era 

synpunkter på denna svarsblankett. Skicka svarsblanketten elektroniskt via  

e-post till jordbruksverket@jordbruksverket.se  

Läs gärna igenom ”Tips till dig som skriver remissvar till Jordbruksverket” 

som finns på sista sidan i detta svarsformulär. 

 

I tabellen nedan framgår vilka föreskrifter och allmänna råd som remitterats. 

Kapitel Paragraf 

 

Avseende Anm. 

1 1 Definitioner Anpassad till VMP-

förordningen 

1 1 a Hänvisning till VMP-

förordning 

Ny paragraf 

4  22 Vaccin m.m. av 

epizootisjukdomer etc.  

Anpassad till EU:s 

djurhälsoförordning 

5 4 Punkt 6 Ändrad hänvisning 

7 4 Karenstid i journalen Anpassad till VMP-

förordningen 

7 7 Behandlingsbevis Anpassad till VMP-

förordningen 

7 10 Biverkningsrapport Anpassad till VMP-

förordningen 

7 12 Djurhållares dokumen-

tation för livsmedels-

producerande djur 

Anpassad till VMP-

förordningen 

7 12 a Djurhållares dokumen-

tation för pälsdjur 

Ny paragraf, (innehåll ej 

ändrat). 

7 Allm. råd 

till 12 a 

Djurhållares dokumen-

tation för pälsdjur 

Nytt allmänt råd, 

(innehåll ej ändrat). 
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7 13 Delvis nytt innehåll Hänvisning till EU:s 

djurhälsoförordning 

7 14 Styrka inköp av 

läkemedel. 

Anpassad till VMP-

förordningen 

7 15 Upphävd Anpassad till VMP-

förordningen 

 

Sammanfattning, allmänna synpunkter och kommentarer 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har av Jordbruksverket anmodats 

inkomma med synpunkter rörande ovanstående remiss angående ändring i 

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om 

skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård 

(saknr D8). 

Ändringarna i föreskriften har föranletts av att EU tagit fram en ny förordning 

om veterinärmedicinska läkemedel (VMP-förordningen) som träder i kraft den 

28 januari 2022. Den nationella lagstiftningen behöver därför anpassas för att 

inte dubbelreglering ska ske.  

SVA har inga invändningar i sak mot ändringarna men eftersom all väsentlig 

information inte längre kommer finnas samlad på ett ställe så kan detta komma 

att förvåra arbetet i vardagen för verksamma kliniker. Detta gör att det är 

synnerligen viktigt att Jordbruksverket tillhandahåller och uppdaterar en lätt 

tillgänglig ”lathund” av något slag. I konsekvensutredningen beskrivs att man 

bland annat kommer informera om ändringarna på webbplatsen 

(jordbruksverket.se) och i samverkan med andra myndigheter men SVA vill 

betona vikten av behovet av omfattande kommunikationsinsatser då inte all 

väsentlig information finns samlad på ett ställe. För en ovan är det inte helt lätt 

att hitta rätt i EU-lagstiftningen. Det skulle därför underlätta om direkta 

hänvisningar till aktuella artiklar i VMP-fördningen gjordes där så krävs. 

Utöver denna övergripande kommentar har SVA några smärrre kommentarer 

på detaljnivå som anges nedan. 

  

Detaljerade synpunkter och kommentarer 

1 kap. 1 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

1 kap. 1 a § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

4 kap. 22 a § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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 5 kap. 4 a § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

7 kap. 4 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Här bör det finns någon form av lättillgänglig hänvisning till aktuella 

karenstider för att underlätta för kliniskt verksamma veterinärer. 

7 kap. 7 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

När ska denna upphävas i tid relativt giltighet för nya D8 och vad innebär det 

i sin tur? 

7 kap. 10 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

 7 kap. 12 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Finns det en risk att karenstiden i praktiken förlängs om man tar bort att 

tidpunkten anges? Ex.: om ett läkemedel ges kl. 08, blir det med 24 timmars 

karens och tidsangivelse karens till 08 nästa morgon, och utan tidsangivelse 

karens under hela nästa dag? 

 

Hur är det med reglementet för homeopatibehandlingar egentligen – oklart 

vad som täcks av VMP-förordningen 

 7 kap. 12 a § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

  7 kap. allm. råd till 12 a § 

  ☒ Tillstyrker       ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

  7 kap. 13 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 
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Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

  7 kap. 14 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

En hänvisning till VMP med info (om styrkande av inköp och innehav av 

läkemedel) att det gäller även livsmedelsproducerande djur skulle vara 

tydliggörande. Annars ser vi en risk att den som inte är insatt i att ytterligare 

lagstiftning finns och ska beaktas läser paragrafen som att det gäller endast 

pälsdjur. 

7 kap. 15 § ☒ Tillstyrker      ☐ Tillstyrker delvis      ☐ Avstyrker 

Kommentarer: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Tips till dig som skriver remissvar till Jordbruksverket 

Börja gärna med en sammanfattning 

När vi behandlar remissvar är det en stor fördel om de innehåller en inledande 

sammanfattning. Det underlättar vårt arbete när vi sammanställer alla 

remissvar. Men även remissinstanserna har ofta glädje av att skriva en 

sammanfattning. Den blir ett kvitto på att någon väsentlig punkt i svaret inte 

går förlorad. Tänk på att sammanfattningen bör vara kortfattad för att fylla 

sitt syfte. 

Det ska vara lätt att hitta synpunkter på olika delar av remissen 

För att det ska vara lätt att hitta och bli tydligt vilka ställningstagandena som 

lämnas för respektive paragraf i förslaget och skälen för dessa har vi valt att 

skicka ut detta svarsformulär som vi hoppas att samtliga remissinstanser 

använder. Det underlättar också vårt arbete med att analysera och 

sammanställa remissvaren.  

Undvik onödig textmassa 

Skriv kort. Den sammanlagda textmängden i en remiss kan bli avsevärd och 

vinsterna för läsaren blir stora om svaren är korta. Man ska inte heller bortse 

från att en kort och kärnfullt formulerad åsikt uppmärksammas mer än om 

budskapet framförs i en ordrik och mindre koncentrerad form. 

Undvik därför t.ex. att återge det remitterade förslaget som en inledning till 

de egna synpunkterna. Ett sådant återgivande kan dessutom göra det svårt att 

hitta remissinstansens egna ställningstaganden och skälen för dessa. Undvik 

också att till varje egen synpunkt skriva in vem det är som lämnar synpunkten.  

Språket ska vara klart och lättbegripligt 

Undvik ett alltför fackbetonat uttryckssätt. Remissvaret måste kunna läsas 

inte bara av den som tar emot svaret utan också av journalister och andra som 

vill ta del av remissvaren. 

Gör ställningstagandet tydligt 

Ibland kan det vara svårt att avgöra om en remissinstans instämmer i eller 

motsätter sig ett förslag. Formulera därför ställningstagandet klart och tydligt 

samt markera i kryssrutorna i svarsformuläret. Den som är tveksam bör klart 

säga detta och inte låta tveksamheten komma till uttryck genom svårtolkade 

formuleringar. I sådant fall bör någon kryssruta inte markeras. 

Skriv rakt på sak och konkret.  

Det är bra om läsaren slipper försöka översätta vaga och abstrakta 

uttryckssätt. Menar man att ”mer kontrollpersonal behövs”, bör man skriva 

det och inte att ”det föreligger ett avsevärt behov av en förstärkning av den 

personella resursmängden”. 

Undvik fackuttryck (utöver dem som använts i remissen) om man inte 

förklarar dem. 

Undvik mer eller mindre privata förkortningar. Ett ”bl.a.” förstås av var och 

en, men att exempelvis ”p.s.s.s.” ska uttolkas ”på samma sätt som” är en 

kunskap som är fördold för de flesta. 


