
För att hitta kontaktuppgifter till din Länsstyrelse, gå in 
på www.lansstyrelsen.se och välj det län du tillhör. 

Dokumentera läkemedelsbehandlingar 
och dödsfall
Du som håller livsmedelsproducerande djur måste 
föra journal över de läkemedelsbehandlingar 
som utförs i din besättning samt över djur som 
självdött. Du ska även spara kvitton på alla inköpta 
läkemedel. 

Kraven gäller alla livsmedelsproducerande djur och 
oavsett storlek på djurhållningen. Det vill säga allt från 
små fårgårdar till stora nötbesättningar med mera. 
Även hästar omfattas så länge de inte är urtagna ur 
livsmedelskedjan, vilket framgår av hästpasset. 

Syftet är att se till att läkemedel används på ett säkert 
och återhållsamt sätt. 

Vad ska dokumenteras i journalen?
Du ska dokumentera: 
• läkemedelsbehandlingar som utförts av veterinär
• uppföljning av veterinärens behandlingar som du 

själv utfört genom att ge fortsatta doser
• läkemedelsbehandlingar som du själv satt in, till 

exempel avmaskning och avlusning 
• behandlingar med homeopatiska läkemedel
• djur som har självdött
• dödsorsak för självdöda djur 

Hur ska jag dokumentera?
Det finns inga krav på hur en journal ska se ut. Du kan 
skriva i en anteckningsbok, använda journalblad eller 
spara veterinärens besöksjournal. Det viktiga är att 
dokumentationen innehåller rätt uppgifter. 

Journalen ska innehålla
1. datum för behandlingen, 
2. klockslag för behandlingen om karenstiden är 
kortare än 24 timmar, 
3. djurets identitet, 
4. diagnos eller orsak till behandling, 
5. läkemedlets namn och dosering, 
6. behandlingstidens längd, 
7. karenstid, 
8. namn på förskrivande veterinär, samt 
9. namn på den som har utfört behandlingen. 

Om du använder homeopatiska 
läkemedel behöver du inte 
dokumentera punkt 2, 7, 8 och 9. 
Du ska dock skriva ner namnet på 
den veterinär som du kontaktat inför 
användningen. 

I webbutiken på jordbruksverket.se 
finns journalblad som du kan ladda 
ner gratis, artikelnummer D75. 

Spara journalen och kvitton i minst 5 år
Du ska spara kvitton på inköpta läkemedel. Både 
kvitton och läkemedelsjournalen ska sparas i minst 
fem år och du ska kunna visa upp dem vid kontroll.

Vill du veta mer?
Har du frågor kan du kontakta länsveterinären på din 
länsstyrelse. 

Journalföring för livsmedels-
producerande djur 

Tänk på....
att om du söker 
stöd kan brister 
i journalföringen 
leda till avdrag. 
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