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Remissvar; Förslag till föreskrifter och allmänna råd om officiella 
veterinärers djurskyddskontroll vid slakteri. 
Den 1 januari 2006 fick officiella veterinärer vid slakteri, OVS, ett klart utvidgat 
ansvar för djurskyddskontrollen vid slakteri. Djurskyddsmyndigheten har med an-
ledning av detta lämnat ett förslag till föreskrifter och allmänna råd om officiella 
veterinärers, djurskyddskontroll vid slakteri. Föreningen Veterinärer i Sverige, 
ViS, har fått tillfälle att yttra sig om detta.  

ViS anser att förslaget är bra men vi vill gärna framföra några synpunkter på vete-
rinär tillsynsverksamhet i allmänhet. 

Föreningen Veterinärer i Sverige har tillkommit bl.a. för att vi anser att den vete-
rinära tillsynsverksamheten i Sverige har stora brister. Lagtexter och författningar 
vad gäller djurskydd och tillsyn sägs ju ofta i bl.a. politiska sammanhang vara 
”världens bästa” men tillämpas enligt vår uppfattning inte i verkligheten bl.a. 
p.g.a. en dåligt organiserad veterinär fältverksamhet och brister i regelverket. 

Ett stort problem vad gäller tillsynsverksamheten vid slakterier är den brist på 
stöd från livsmedelsverket som många OVS känner. En veterinär på ett slakteri 
kan när det gäller t.ex. djurskyddsfrågor stå helt ensam mot slakteriets ledning och 
personal. Det krävs ett enormt mod och stor integritet av den enskilde veterinären 
att klara det tryck som denne då utsätts för. Här måste systemet ändras och extra 
resurser tilldelas så att veterinären omedelbart kan få assistans från Livsmedels-
verket. 

Ett annat allvarligt problem med tillsynsverksamheten är att det inte finns några 
fungerande restriktioner vad gäller jäv inom veterinär yrkesutövning. En besikt-
ningsveterinär vid slakteri kan på fritiden bedriva privat veterinär kommersiell 
verksamhet. Detta innebär att veterinären på fritiden kan vara medicinförskrivare 
åt djur som slaktas och besiktigas, bl.a. med avseende på restsubstanser, på den-
nes arbetsplats Detta förhållande anser vi är helt oacceptabelt och måste regleras. 
Det skall inte vara möjligt för OVS att bedriva privat veterinär verksamhet. 
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