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Ang. brist på medel till djurskyddstillsyn och upphandling av digitala röntgen-

anläggningar till sällskapsdjur och häst. 

Vid den s.k. grisskandalen under hösten 2009 uppdagades att pengar saknades för att 

länsstyrelserna skulle kunna bedriva en basal djurskyddstillsyn. Jordbruksverket har det 

övergripande ansvaret för landets djurskydd. Jordbruksverket driver den statliga di-

striktsveterinärorganisationen, DVO. Under hösten beslutade riksdagen att inte privati-

sera denna. Anledningen till detta angavs vara att organisationen skulle tillse att djur 

och smittskydd fungerar i landet. Föreningen ViS anser att djur- och smittskydd inte 

skall bedrivas av DVO då denna verksamhet kan arrangeras betydligt effektivare och bil-

ligare på annat sätt. Inga andra länder i världen förutom möjligen några kommunistdik-

taturer har denna konstruktion på sitt djur- och smittskydd. 

I riksdagsbeslutet angavs också att DVO skulle kunna få bedriva djursjukvård på säll-

skapsdjur och hästar på s.k. basnivå. I år har Jordbruksverket beslutat att upphandla ett 

stort antal digitala röntgenanläggningar avsedda för sällskapsdjur och häst. I upphand-

lingsdokumenten uppger man att antalet anläggningar skall vara ca 15 men vid kontakt 

med företagen som säljer anläggningarna uppger man att antalet kan komma att uppgå 

till ca 40 st. För att kunna använda sig av digitala röntgenanläggningar erfordras ett 

mycket stort kunnande och lång erfarenhet. För att kunna granska röntgenbilder er-

fordras specialistkompetens. Troligen har inte någon statlig distriktsveterinär denna 

kompetens. I landet finns ett stort antal digitala röntgenanläggningar på privata djur-

sjukhus och kliniker som inte utnyttjas fullt ut. Bara i Skåne finns ca 15 anläggningar för 

röntgen av häst. Föreningen ViS anser att det redan idag röntgas onödigt mycket inom 

svenskt veterinärväsende och att risken för strålskador både hos djur och människor 

måste beaktas. Anledningen till det myckna röntgandet är troligen kommersiell. 

För oss i ViS är det sedan länge uppenbart att Jordbruksverket använder sig av termerna 

djurskydd och smittskydd enbart för att bluffa politiker och allmänhet. Man påstår att 

djur- och smittskyddet skulle försämras om DVO privatiserades. Detta är inte sant. DVO 

sysslar nästan uteslutande, till minst 80 %, med kommersiell djursjukvård av sällskaps-

djur och häst. I norra Sverige är denna siffra uppemot 100 %. Det djur- och smittskydd 

man bedriver sker dessutom alltid i ett, enligt oss, jävsförhållande, då de djurägare 

man utövar tillsyn över är kunder till DVO som säljer andra tjänster åt tillsynsobjekten. 

Vi kräver att riksdagen beslutar att privatisera DVO så fort som möjligt och att man 

omedelbart försöker stoppa upphandlingen av digitala röntgenanläggningar. Dessa 

kommer att kosta svenska skattebetalare kanske flera hundra miljoner kr i inköpskost-

nader, utbildning, installationskostnader, drift och underhåll. Privatiseras DVO kommer 
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Jordbruksverket att bli fritt från kommersiella intressen och då för första gången kunna 

bedriva en trovärdig tillsynsverksamhet. Det borde nu vara uppenbart för var och en att 

inse att Jordbruksverkets huvudsakliga syfte med DVO är att konkurrera med privata ve-

terinärer om marknaden för kommersiell djursjukvård för sällskapsdjur och häst. 

För ViS 

 

 

Agneta Johnsson, ordförande ViS 

 

Bilagor:  Upphandling av digital röntgen 

Annons om anställning av djursjukvårdare 

Artikel om röntgen till DVO i Säffle 

Öppet brev till riksdagsman Cecilia Widegren med bilagor 


