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 Anmälan av Jordbruksverkets upphandling av Blåtungavaccination. 

 Riggad upphandling!? 

 

Sverige är det enda europeiska land där den kompetenta myndigheten, i vårt fall 

Jordbruksverket, beslutat att i egen regi genomföra en vaccinationskampanj mot 

idisslarsjukdomen Blåtunga(BT). 

 

Under sommaren beslöts att vaccinationskampanjen skulle bli föremål för upphand-

ling. 

Det kan synas något märkvärdigt att denna centrala myndighetsutövning, epizooti-

bekämpning, måste bli föremål för upphandling medan man kunnat driva kommersi-

ell veterinärpraktik inkluderat försäljning av djurmat, hund- och kattleksaker och 

andra kringprodukter i 15 år utan krav på motsvarande agerande. 

 

Jordbruksverket valde att enbart annonsera upphandlingen av BT-vaccinationen på 

sin hemsida trots en långvarig tradition att information av betydelse till veterinärkå-

ren publiceras i Svensk Veterinärtidning och/eller delges genom utskick. 

 

Sammanlagt fem intressenter kom in med anbud enligt bif. tabell. Som framgår bjöd 

Jordbruksverket på sin egen upphandling. 

 

Föreningen Veterinärer i Sverige (ViS) önskar att konkurrensverket särskilt granskar 

följande faktorer: 

 

Har den begränsade annonseringen inneburit att veterinärkåren inte fått känne-

dom om upphandlingen? 
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Ett flertal kollegor har under hösten kontaktat ViS och uttryckt sin förvåning över att 

man inte fått information om upphandlingen och att man hade varit intresserad av 

att ge bud.  

 

Har förhandsinformation om ”lämplig” prisnivå hållit anbuden på en omotiverat 

hög nivå?  

 

Enligt föreningens uppfattning är prisnivån extremt hög. Enskilda medlemmar som 

vaccinerat på Jordbruksverkets uppdrag har klarat 800 djur per dag vilket med de an-

givna prisnivåerna skulle ge en intäkt på 30 – 40 tusen kr per dag utan betydande 

omkostnader. Det är känt att tjänstemän på jordbruksverket i förväg ”tipsat” att man 

”nog skulle få det före drygt 50 kr”.  

En rimlig prisnivå är enligt ViS 25 – 30 kr per djur. 

 

Har Jordbruksverkets tredubbla roll påverkat utgången av budgivningen? 

 

Jordbruksverket har som upphandlare lagt bud på sin egen upphandling. Den an-

budsgivare som förutom Jordbruksverket ska utföra vaccinationerna har för avsikt att 

använda lekmän i det praktiska arbetet. Detta är möjligt enligt SJVFS 2008:37 saknr C 

15 9 § men förutsätter Jordbruksverkets medgivande. Hade ett sådant givits innan 

anbud lämnades in?  

Anbudsgivaren Svenska vaccinationscentralen leds enligt uppgift av en sedan våren 

tjänstledig tjänsteman från Jordbruksverket. Det torde vara av särskilt intresse att 

granska dennes kunskap om budgivningen jämfört med ”utomstående” budgivares.                                              

 

Flackarp som ovan 

 

 

 

 

Agneta Johnsson, ordförande ViS, 

 

 

Bil: Sammanställning av anbud 

 

 

 


