Regel rådet
Yttrande

Vårt Dnr

2011-01-12

N 2008:05/2010/450 35-10751/10

Ert Dnr

Jordbruksverket
Enheten för idisslare och gris
551 82 Jönköping

Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om
läkemedel och läkemedelsanvändning
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
Remissen innehåller förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om
läkemedel och läkemedelsanvändning. Förslaget syftar till att förhindra att kastrering av smågrisar görs
utan föregående bedövning. Ändringarna innebär att en veterinär fortsättningsvis får förskriva
läkemedel för lokalbedövning för villkorad läkemedelsanvändning vid kastrering av smågrisar. Detta
förutsätter att den person som ska använda läkemedlet har genomgått en godkänd kurs, att veterinären
väl känner till djurhållningen i grisbesättningen samt att förskrivningen sker med hänsyn till djurhälsa och
djurskydd i grisbesättningen. Veterinären är vid sådan förskrivning skyldig att iaktta vissa krav på
information och dokumentation.
Såvitt Regelrådet kan bedöma är de administrativa kostnader som den föreslagna förskrivningen av
läkemedel ger upphov till en direkt följd av syftet att skapa praktiska och ekonomiska förutsättningar för
djurhållare att själva svara för lokalbedövning vid kastrering av smågrisar. Regelrådet tillstyrker
förslaget.

Synpunkter på konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen uppfyller de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning och är alltså godtagbar.
Postadress

Telefon (vxl)

Kv Garnisonen, 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Webbplats

E-post

www.regelradet.se

regelradet@regelradet.se

Regel rådet
Yttrande

Vårt Dnr

2011-01-12

N 2008:05/2010/450 35-10751/10

Ert Dnr

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 12 januari 2011.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Christina Ramberg och Leif Melin.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Magnus Petersson.

Ordförande
Stig von Bahr

Föredragande
Magnus Petersson

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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