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Beslut 
 

Datum 
2015-12-04 

Diarienummer 
5.6.18-11288/15 

 

Till den det berör 

 

 

Beslut om gränsvärden för att få tillgång till villkorad 

läkemedelsanvändning 

Jordbruksverkets beslut 

Jordbruksverket fastställer följande gränsvärden för att en veterinär ska få inleda en 

förskrivningsperiod med villkorad läkemedelsanvändning i mjölkproducerande 

besättningar: 

 Självdöda/avlivade kor   10,4 % 

 Dödlighet för kalv 1-60 dagar  6,3 % 

 Behandlingsincidens för juverinflammation 20,2 % 

 

Värdena avser statistik över tolv månader. 

Beslutet ska tillämpas från och med den 1 januari 20161. 

Beskrivning av ärendet 

Jordbruksverkets ändring av föreskriften Statens jordbruksverks föreskrifter 

(2013:42) om läkemedel och läkemedelsanvändning (SJVFS 2015:32) träder i kraft 

den 1 januari 2016. Av 4 kap. 3 § i samma föreskrifter framgår att en 

förskrivningsperiod bara får inledas i mjölkproducerande besättningar om 

besättningen under den senaste tolvmånadersperioden ligger under de gränsvärden 

som fastställs i ett särskilt beslut av Jordbruksverket. 

Motivering 

Villkorad läkemedelsanvändning är en möjlighet för lantbrukaren. För att 

läkemedelsanvändningen – och då särskilt antibiotikaanvändningen – ska 

minimeras så kan villkorad läkemedelsanvändning bara tillåtas i besättningar där 

man håller djuren på ett sådant sätt att djurhälsan främjas, och sjuklighet och 

smittspridning motverkas. Besättningens nivåer på nyckeltalen självdöda och 

avlivade kor, årlig dödlighet kalv samt behandlingsincidens juverinflammation är 

                                                      
1 Då föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2013:42) om läkemedel och 

läkemedelsanvändning, SJVFS 2015:32, träder i kraft. 
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indikatorer på hur väl besättningen fungera i dessa aspekter. Uppgifter om 

dödlighet har en stark koppling till djurvälfärd och skötsel och går att hämta på alla 

besättningar. Juverinflammation är det tillstånd som föranleder den mesta 

antibiotikaanvändningen i mjölkproducerande besättningar och kräver därför stark 

veterinär kontroll. Efter en granskning av hur dessa tre nyckeltal ser ut i 

besättningarna bedöms de fastslagna värdena utgöra en relevant avgränsning. 

Värdena korrelerar vid beslutsdatum till en nivå som 75 % av Sveriges besättningar 

når. 

Eftersom ändringsföreskriften träder i kraft den 1 januari 2016 ska även detta 

beslut tillämpas från och med samma datum. 

 

I detta ärende har stf generaldirektören Harald Svensson beslutat. Charlotta 

Hofverberg har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också tf 

chefsjuristen Anders Swahnberg, Ingrid Eilertz, Peter Hofverberg och Virpi 

Alajarva deltagit. 

 

 

 

Harald Svensson  

 

   Charlotta Hofverberg 

(Enheten för internationella frågor och 

djurhälsopersonal) 
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