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Öppet brev till Näringsminister Annie Lööf
Centerpartiet - dubbla budskap
Föreningen Veterinärer i Sverige, ViS, tar med mycket stor förvåning del av en skrivelse daterad 2013-08-23 angående Centerpartiets Landsbygdsprogram undertecknad av dig och Eskil Erlandsson. Där hävdar ni att ni vill behålla Landsbygdsprogrammet lika stort som det är i dag. Detta i akt och mening att bibehålla och utveckla företagsamheten på landsbygden. Ni nämner några exempel på den typ av företagare ni
avser och ett av dessa är veterinärer.
Hur kan Näringsministern och Landsbygdsministern mot den bakgrunden då tillåta
Jordbruksverket, JV, genom sin Distriktsveterinärorganisation, DVO, att få expandera
helt okontrollerat inom häst- och sällskapsdjursområdet på landsbygden? Denna expansion sker dessutom helt och hållet med skattefinansierade medel. Jordbruksverket är dessutom tillsynsmyndighet för alla kliniskt verksamma veterinärer.
I Norge har man haft ett liknande system med delvis skattefinansierad veterinärverksamhet, (se bilaga). Där har man, i samband med att man harmoniserar sina regelverk med EU:s, kommit på det orimliga med att tillsynsmyndigheten bedriver skattefinansierad verksamhet på en konkurrensutsatt marknad. Därför lade man helt sonika ner sin motsvarighet till DVO och startade Mattillsynet som utövar all tillsyn vad
gäller livsmedelskedjan. Detta gjorde man för att det inte skall finnas det minsta tvivel om någon jävssituation mellan tillsynsmyndighet och de objekt de har tillsyn över.
Detta borde vara en självklarhet! Man kan fråga sig varför det är en självklarhet för
en Norsk socialdemokratisk regering, men inte för en Svensk borgerlig sådan! Det är
ännu mer beklämmande mot bakgrunden av Centerpartiets åsikt om Landsbygdsprogrammet och ert tal om företagsamhet på landet.
Styrelsen i ViS har fått ett flertal signaler i höst från kollegor runt om i landet att JV
håller på att etablera sig och bygga häst- och smådjurskliniker på ett flertal platser.
Ett sådant ställe är Hedemora i Dalarna. Där håller man på att rationalisera ihop flera
distrikt till en plats i Hedemora. Nu bygger man där en ny smådjursklinik med all den
moderna utrustning man kan hitta idag. Investering i modern sjukvårdsutrustning
kostar miljontals kronor per klinik. Allt detta gör man med skattefinansierade pengar.
Hur tror du att de privata kollegor som finns i området känner det när staten kliver in
i en marknad ungefär som jätten Gluff-Gluff och rubbar förutsättningarna fullständigt? Eller är det detta som Centerpartiet menar med sitt Landsbygdsprogram att staten skall gå in och fördärva för privata företag och därefter upprätthålla någon sorts
fasad att landsbygden trots allt lever?
Till saken hör dessutom att privata veterinärer lever under samma företagsekonomiska regler som all annan privat verksamhet. Skulle de då dessutom tjäna lite
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pengar, måste de som alla andra betala skatt på sin och företagets inkomst. Denna
skatt går då delvis till att finansiera deras största konkurrent, DVO.
Ett annat område där JV kliver rätt in i en fungerande marknad är på Tjörn i Bohuslän.
Distriktsveterinärerna har aldrig haft någon stationerad på Tjörn, utan här har DVO
haft en station i Varekil, Orust. Därifrån har både Tjörn och Orust samt en del områden på fastlandet fått sin veterinärhjälp. Varekil är i dag sammanslagen med några
distrikt på fastlandet och DVO är stationerade någonstans utanför Stenungssund.
Nu skall DVO enligt uppgift starta en hästklinik på Tjörn och kommer då sannolikt att
slå sönder en väl fungerande privat marknad där. Hur tror du att de privata kollegorna på Tjörn känner det just nu? Dessa kollegor är så vitt jag vet enbart kvinnor.
Vad blir nästa ställe där skattepengar skall slå sönder en privat marknad? Är det verkligen statens uppgift att med skattepengar se till att det finns en fungerande sjukvård
för sporthästar och sällskapsdjur?
De som idag utexamineras från SLU veterinärfakulteten, är till mycket stor del kvinnor, (ca 80 %). Så har det varit de senaste 25-30 åren. Detta innebär att den marknad
som JV går in och rubbar så fundamentalt är i huvudsak en kvinnlig arbetsmarknad.
Är det verkligen Centerpartiets mening att staten, med skattemedel, skall gå in och
slå sönder en marknad som i huvudsak sysselsätter kvinnor på landsbygden?
Nu vill vi inte höra det gamla vanliga ”tugget” om jourer och smittskydd. Man anställer inte smådjurs- och hästveterinärer om man skall ha ett bra smittskydd. Då ser
man till att ha en organisation med specialister på smittskydd och som kan agera
snabbt och professionellt när larmet går. I Danmark har man 25 halvtidsanställda
specialutbildade veterinärer som sköter smittskyddet där. Kom inte heller och påstå
att vi måste ha kvar DVO-organisationen på grund av glesbygdsproblem. Norge med
sin geografi torde ha ett betydligt större problem med glesbygd, men de lägger ändå
ner sin veterinärorganisation av skäl som redovisas ovan.
ViS anser att näringsministern måste gå in och få ett stopp på den expansion och illojala etablering som JV genomför med våra skattepengar. DVO måste upphöra som
organisation då de dels utsätter marknaden för illojal konkurrens som är skattefinansierad och dels är de anställda av Jordbruksverket som är högsta tillsynsmyndighet
för all kliniskt verksamma veterinärer. Tilltron till tillsynsmyndigheten ute i landet är
inte stor under dessa förutsättningar.
Ulricehamn 2013-10-27
Lars-Håkan Håkansson
Ordförande ViS
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