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Yttrande över SOU 2021:45 - En EU-anpassad
djurläkemedelslagstiftning
Er beteckning: N2021/01749
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget i sin helhet. Länsstyrelsen anser det
nödvändigt att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s två nya
förordningar om djurläkemedel samt om foder som innehåller
läkemedel. Förslaget om ansvarsfördelningen mellan myndigheterna
för den offentliga kontrollen inom dessa kontrollområden ligger i linje
med hur kontrollsystemet är uppbyggt inom livsmedelskedjan.
Länsstyrelsen har dock följande synpunkter.
7.5.7 Provtagningslagens tillämpningsområde
Länsstyrelsen föreslår bestämmelser i provtagningslagen som
reglerar djurhållares användning och innehav av läkemedel till
djur.
Länsstyrelsen instämmer med utredningen att provtagningslagen ska
tillämpas vid användning av läkemedel vid behandling av djur.
Länsstyrelsen anser dock att det behövs kompletterande bestämmelser
för hur läkemedel till djur får användas. Bestämmelser behövs även
för sällskapsdjur. I nuläget finns inga tydliga bestämmelser, av vilka
det framgår att djurhållare inte får använda läkemedel som blivit över
eller att djurhållare har kommit över läkemedel på oklara sätt till sina
djur. Länsstyrelserna ser inte alltför sällan i sin kontrollverksamhet att
djurhållare använder läkemedel till djur som inte har förskrivits eller
tillhandahållits till aktuellt djur. Likaså har det förekommit vid
kontroll att djurhållare har kommit över läkemedel på oklara sätt, till
exempel från utlandet.
När det gäller livsmedelsproducerande djur kan, i viss mån,
bestämmelser om illegal behandling enligt förordning (EU) 2019/2090
träda in, vilket säkerställer livsmedelssäkerheten. För sällskapsdjur
finns bestämmelser i djurskyddslagen att vård vid behov ska ges av
veterinär, vilket skyddar det enskilda djuret. Ovanstående ger ingen
effekt när det gäller risken för framkallande av antibiotikaresistens
och andra oönskade effekter på samhällsnivå.
Länsstyrelsen önskar därför ett förbud att använda receptbelagda
läkemedel till djur om inte en veterinär föreskrivit dessa och har
ordinerat just det läkemedlet till just det djuret. Det är även önskvärt
att länsstyrelserna i sitt kontrollarbete får möjlighet att beslagta och
förverka receptbelagda läkemedel, även om det inte finns tecken på att
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de använts, som finns hos djurhållare och som inte har förskrivits eller
tillhandahållits av veterinär till de djur som finns hos den djurhållaren.
18.4.7 Förslag i rapporter
Länsstyrelserna behöver få tillgång till uppgifter om rekvirerade
och förskrivna läkemedel för att kunna utföra kontroll enligt EUförordningen om veterinärmedicinska läkemedel.
För att länsstyrelserna ska kunna fullgöra sina uppgifter som
kontrollmyndighet och verkningsfullt genomföra den kontroll som
anges i artikel 123 i förordning (EU) 2019/6 är det absolut nödvändigt
att tillse att länsstyrelserna får tillgång till önskade uppgifter enligt
Läkemedelsverkets rapport (Uppdrag om tillgång till uppgifter om
expediering av läkemedel för djur). Detta skulle kunna göras genom
en ändring i förordningen (2019:573) om myndigheters skyldigheter
att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Maria Arnholm med länsveterinär
Fredrik Holm som föredragande. I den slutliga handläggningen har
också länsråd Malin Almqvist och avdelningschef Stefan Carlsson
medverkat.
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