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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet 
inom djurens hälso- och sjukvård 

Utfärdad den 13 januari 2022 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1386) om verksamhet 

inom djurens hälso- och sjukvård 

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 4 §, och närmast före 

5 kap. 4 § en ny rubrik av följande lydelse, 

dels att 7 kap. 2 § ska ha följande lydelse. 

5 kap. 

Behöriga myndigheter 

4 §    Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har 

och fatta sådana beslut som en behörig myndighet ska fatta enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018 

om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 

2001/82/EG i fråga om   

– artikel 110 i de delar som bestämmelserna riktar sig mot djurhälsoper-

sonal och andra som yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- 

och sjukvård, och 

– artikel 111.

Länsstyrelserna ska, i samband med den tillsyn som länsstyrelserna utö-

var enligt 1 §, utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt arti-

kel 123 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 när det gäl-

ler kontroll av att följande bestämmelser följs: 

– artiklarna 105.1–105.3 och 105.6,

– artikel 105.12 i den del som avser veterinärers skyldighet att föra regis-

ter, 

– artikel 106.1 och 106.5 och artikel 107.1–107.4, i de delar som bestäm-

melserna riktar sig mot djurhälsopersonal, 

– föreskrifter eller beslut enligt artikel 110 som riktar sig mot djurhälso-

personal, 

– artikel 107.5 och genomförandeakter beslutade med stöd av artikel

107.6, 

– delegerade akter och genomförandeakter beslutade med stöd av artikel

109, 

– artikel 111, och

– artiklarna 112–115.
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7 kap. 

2 §    Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av 

– lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård,

– bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6

i de delar som anges i 5 kap. 4 §, och 

– denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2022. 

På regeringens vägnar 

ANNA-CAREN SÄTHERBERG 

Maria Wetterling 

(Näringsdepartementet) 
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