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Dokumentation av utförda läkemedelsbehandlingar på ren
Uppfödare av livsmedelsproducerande djur är skyldig att föra journal över de behandlingar de eller
någon annan utför på ren.
Det är du som renägare som ska se till att dokumentationen förs och kan visas upp för kontrollmyndigheten vid
kontroll. Om du inte utför behandlingen själv behöver du
få en kopia av journalen av den som utför behandlingen.

Använd gärna Länsstyrelsens journal
”Användning av läkemedel och andra preparat/produkter
för ren”.

Ofta är det flera olika renägares renar som behandlas vid
samma tillfälle. Om läkemedelsdokumentationen förs gemensamt för alla renar som behandlats vid det tillfället
ska det framgå i journalen vem som är renägare.

Länk till länsstyrelsens webbplats

UPPGIFTER SOM SKA FÖRAS IN I JOURNALEN
• Datum för behandlingen
• Djurslag
• Antal djur och individnummer alternativt typ av grupp
som behandlats (ex. 10 kalvar och 5 vajor)
• Ägare till behandlade djur
• Anledning till behandling
• Läkemedlets namn och dosering
• Karenstid
• Föreskrivande veterinär
• Vem som utfört behandlingen

Ladda ned blanketten här:

MÄRKNING AV DJUR UNDER BEHANDLING
Under karenstiden ska det gå att identifiera vilka djur som
är behandlade, tex genom att man vid behandlingstillfälle
märker med sprayfärg eller klippning i pälsen.

LAGHÄNVISNING
Det är viktigt att känna till de bestämmelser som finns för
dokumentation av utförda läkemedelsbehandlingar.
Aktuella bestämmelser regleras i:
• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
852/2004, Bilaga I A, punkt 7 och 8 d
• Direktiv om skydd av animalieproduktionens djur
98/58EG.
• Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna
råd om skyldigheter för djurhållare och personal
inom djurens hälso-och sjukvård, SJVFS 2019:25,
saknr D 8 (7 kap. 12 §)

KONTAKT
Hör av dig till Länsstyrelsen i Norrbotten om du har frågor
eller funderingar.
E-post: norrbotten@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 50 00 - fråga efter en länsveterinär

Tillsammans för Norrbottens bästa
lansstyrelsen.se/norrbotten

