Sida 1 av 1

2010-02-15
Jordbruksverket

Ang. kontroll av djurskydd m.m. vid tävlingar med djur.
Föreningen Veterinärer i Sverige, ViS, önskar lämna följande synpunkter på
Jordbruksverkets förslag om djurskydd m.m. vid tävlingar med djur:
Vissa delar av kontrollen kan naturligtvis läggas ut i form av egenkontroll. Den
undersökning som innefattar kontroll av ett djurs status bör dock aldrig
delegeras till lekmän utan måste skötas av veterinärer med rätt kompetens. Vår
erfarenhet visar att även sådana funktionärer, t.ex. dressyrdomare etc., som
man tror kan klara vissa undersökningar ibland har mycket svårt att t.ex. se
hältor på hästar.
Vår uppfattning är att det i författningen skall skrivas in att alla tävlingar med
djur skall ha kontroll utförd av tävlingsveterinär. Dessa kontroller skall ske i
form av stickprov. Vissa tävlingar måste alltid ha tävlingsveterinär närvarande
t.ex. hästtrav. Jordbruksverket bestämmer vid vilka andra tävlingar
stickprovsmässig kontroll skall ske. På detta sätt kommer alla typer av tävlingar
att kunna kontrolleras och därmed får man så småningom ett bra underlag för
att se vid vilka tävlingar man behöver utöka eller minska kontrollfrekvensen.
Veterinär skall inte heller behöva närvara hela tiden på dessa sticksprovsmässigt
uttagna tävlingar utan kan därför besöka flera tävlingsplatser på en dag.
Det finns ingen som helst anledning att införa något system med ackrediterade
föreningar av vilken tävlingsveterinären skall vara anställd. Det enklaste är att
veterinären förordnas av Jordbruksverket så att denne kan utöva
myndighetsutövning. Frågan om veterinärer är jävig eller ej saknar ju betydelse
då veterinären är samme person vare sig han är anställd eller förordnad. Det är
naturligtvis upp till Jordbruksverket att tillse att den tävlingsveterinär man
förordnar är lämplig för uppdraget.
Med vänliga hälsningar

Agneta Johnsson, ordförande ViS
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