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Ang. veterinärutredningen.
LRF har på sin hemsida ett pressmeddelande rubricerat ”LRF sågar veterinärutredningen” i vilket man kritiserar veterinärutredningens slutsatser.
Veterinärutredningen som överlämnades till regeringen den 3 april 2007 är enligt vår uppfattning ytterst välgjord och, om dess förslag genomförs, kommer att
resultera i en ny veterinärorganisation som på alla tänkbara sätt kommer att förbättra den veterinära servicen för LRF:s medlemmar.
I LRF:s pressmeddelande framgår att man är oroad över att smittskydd och
djurskydd kommer att försämras vid en privatisering av distriktsveterinärorganisationen. Man är också orolig för att det inte skall finnas veterinär service i alla
delar av landet.
Vår bestämda uppfattning är att både smittskydd och djurskydd kommer att förbättras i den av utredaren föreslagna organisationen. Det framgår också av utredningen att det kommer att finnas god tillgång på veterinärer med dygnetrunt-beredskap i hela landet vid en privatisering av distriktsveterinärorganisationen.
En mycket stor del av landets djurägande LRF-medlemmar servas av privatpraktiserande veterinärer. I vissa delar av landet, i Kalmar län och i större delen
av Jönköping län, finns inga distriktsveterinärer utan all djursjukvård sköts av
privatpraktiserande veterinärer. Vi har fått intrycket att LRF:s medlemmar är
nöjda med den service de erhållit av privatpraktiserande veterinärer.
LRF:s pressmeddelande avlutas med ett påstående om att en privatisering av distriktsveterinärorganisationen skulle slå mot det öppna landskapet och mot en
levande landsbygd. Vi tror att det förhåller sig precis tvärtom. Vid en privatisering av distriktsveterinärorganisationen kommer hundratals nya privata veterinära företag att bildas framför allt på landsbygden. Dessa företag kommer att tillhandahålla en god och personlig service till LRF:s medlemmar och kommer att
ge ett gott bidrag till en levande landsbygd och kommer att hjälpa till att skapa
förutsättningar för en positiv utveckling av de svenska lantbruksnäringarna.
Med vänlig hälsning

Madeleine Björk, Ulla Björnehammar, Mikael Fälth, Agneta Johnsson, Lilian Lange
Styrelseledamöter i föreningen ViS, Veterinärer i Sverige.
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