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Föreningen Veterinärer i
Sverige anser att utvecklingen av Sveriges veterinära verksamhet bäst främjas av sund konkurrens
och att tillsynsverksamhet
skall utövas av myndigheter som inte bedriver kommersiell verksamhet.

Att vara privatpraktiserande
veterinär med allt vad detta
innebär är en härlig livssituation, ett underbart yrke
med spännande utmaningar
och stora möjligheter till
utveckling. Bilden förmörkas dock av det faktum att
staten behandlar oss på ett

mycket orättvist sätt. Det skulle vara fel att inte engagera sig
i kampen för att uppnå en
sund konkurrenssituation och
därmed rättvisa.
Jordbruksverket har, sedan den
nya distriktsveterinärorganisationen, DVO, infördes 1995, försökt
ge sken av att denna organisa-


Föreningen vill också ena
alla landets veterinärer i en
gemensam yrkesförening
som inte är styrd av fackliga eller politiska intressen.
Försök tänka er in i den privatpraktiserande veterinärs situation som får
en sådan här klinik som granne. Det är svårt att finna ord för den vrede
och vanmakt som infinner sig. Det måste betraktas som ett aktivt försök
av staten att ta död på privata veterinärers verksamhet. Denna annons
kostar skattebetalarna 2.320 kr varje vecka. Bara i sommar har denna
annons i en tidning hittills kostat 13.920 kr.

tion är till för lantbrukets djur.
Anledningen till detta är att
man hela tiden har varit väl
medveten om det vanskliga i
att begära statliga medel för
att bedriva subventionerad
sjukvård åt sporthästar och
sällskapsdjur. Nu har Jordbruksverket omvärderat detta och försöker inte längre
dölja att dess huvudsakliga
sysselsättning är att bedriva
kommersiell djursjukvård för
hundar, katter och hästar.
Man säljer också hund- och
kattfoder. Denna verksamhet
subventioneras av landets
skattebetalare. Utan det statliga bidraget skulle inte verksamheten gå ihop sig.
En annan verksamhet som
också måste ha bidrag för att
gå ihop sig är de av Nationella Stiftelsen, NS, ägda
ATG-hästklinikerna som bedriver hästsjukvård på 24
orter i landet. Dessa 24 kliniker får årligen ca 8 miljoner i
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Influensan som försvann.
Av Tommy Hammarström

da smittsanerare och en
uppsjö av experter som
SÖDRA FJÄLL, EDA,
visste allt om H5N1 och
VÄRMLAND.
Tre tydliga tendenser har jag dess vanskliga effekter.
noterat denna sommar: en Lek inte bland fågelbajs!
händerna!
stark ökning av tranor, ring- Tvätta
Men
jag
undrar
om
någon
duvor och starar.
Och en enda fågel har jag
funnit död, en koltrast. Det
var i mitten av maj och jag
börjar undra vad som egentligen hände med fågelinfluensan.
Någon epidemi bröt aldrig ut,
trots att viruset betecknades
som aggressivt och förseddes med en skräckinjagande
kod, H5N1.
Gå inte nära en död fågel!
Håll katterna inne! Stäng om
hönsen!
Under några senvintermånader var stämningen hysterisk, Foto: Jan Düsing
vi fick zoner och skyddskläd-

visste någonting. Sommaren kom
och en kraftig värme; och man kunde befara ett utbrott. Men i stället
tycks fågelinfluensan, på något
mirakulöst sätt, ha dunstat och
försvunnit med morgondaggen.
Jordbruksverket har nu lagt ner sin
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driftsbidrag från ATG och 4
miljoner från SLU. ATGklinikernas
konkurrenskraft
förstärks ytterligare av att man
har obegränsad tillgång till
investeringskapital genom att
man har ATG med sina enorma resurser som ekonomisk
garant. Trots en låg omsättning
och en blygsam vinst har man

Felet hos våra motståndare är att här
finns ingen förståelse för företagarens roll och de fria
marknadskrafternas betydelse för
vårt välstånd.
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köpt in en magnetröntgen till
djursjukhuset Blå Stjärnan i
Skara och digitala röntgenanläggningar till minst 12 av de
andra klinikerna. Man planerar
också att bygga ett hästsjuk-
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dagliga rapportering, de allra
senaste noteringarna upprepade bara att det inte fanns
något att rapportera. Den
nationella ledningscentralen
har avvecklats och ledningsgruppens dagliga möten har
upphört.
Kriget är slut, zonerna är avvecklade och hönsen får gå
ut igen. Och katterna kommer
släpande med den ena talgoxen efter den andra grönsiskan, och ingen panik uppstår.
Faran över således?
Eller var det bara falskt
alarm?
Nja, enligt jordbruksverkets
sista lägesrapport den 16 juni
bedömer myndigheterna att
"risken för utbrott av fågelinfluensan i Sverige är mindre
under sommaren".
Vilket skulle bero på att fåglarna inte lever så tätt tillsammans under häckningstiden.
Men till hösten, när flyttfåglarna flockas, kan det uppstå en
situation igen, och eventuellt

hus mitt i Skåne för ca 30
miljoner kr. Blir detta verklighet måste med stor sannolikhet Helsingborgs djursjukhus
lägga ner sin jourverksamhet.
Om så blir fallet kommer
akutfall på häst att dirigeras
till det av ATG-hästkliniker
ägda Blå Stjärnan i Skara.
Intressant att notera är att
varje ATG-anställd veterinär

har nästan exakt samma
subvention som en statlig
distriktsveterinär. Var och en
av dessa, ca 380 distriktsveterinärer och ca 45 ATGveterinärer erhåller ca 350

blir det nödvändigt att fösa in
hönsen på nytt.
Jag vet inte om jag delar bedömningen, men en faktor som
sällan berörs och som verkligen borde analyseras mycket
djupare är den långa, hårda
vinterns betydelse för influensans härjningar.
Den omständigheten att vi fann
så många döda änder, svanar
och rovfåglar - några med det
aggressiva H5N1 i kroppen kan i huvudsak förklaras med
allmän försvagning efter lång
kamp mot is och köld. Det var
framför allt vädret som var
aggressivt.
Den verkligt farliga formen av
fågelinfluensa, den som också
smittar människor, verkar annars mest vara förbunden med
tropiska miljöer och områden
med en intim och intensiv fågeluppfödning.

000 var i bidrag varje år, från
staten eller spelmonopolet.
När det gäller konkurrens inom
svenskt veterinärväsende måste man också nämna den organiserade djurhälsovården. Den
svenska djurhälsovården ägs
av lantbrukskooperationen och
styrs av ett skyddsnät av författningar vilket gör det mycket
svårt för andra privata aktörer
att ta sig in på denna marknad.
Frågan är varför det är så här i
Sverige och hur framtiden ser
ut. Om man bortser från den
politiska aspekten och i stället
tittar på veterinärväsendets
historia så ligger en stor del av
förklaringen här. Den statliga
distriktsveterinärorganisationen,
DVO, var fram till 1995 en ytterst kostnadseffektiv organisation som såg till att det fanns en
jourhavande veterinär att ringa
till var man än bodde i landet
vid vilken tid som helst på dygnet. Många av dessa distriktsveterinärer hade smådjursmottagningar men man prioriterade
lantbrukets
djur.
Systemet
byggde på att veterinärerna
tjänade ihop till sin egen lön
genom arvodena från djurägarna. Från staten fick man en
mycket blygsam fast lön och
Forts på sidan 3

talet hittills. Vietnam, där allting
började, hade 20 döda år 2004,
19 döda förra året, men inte ett
enda fall i år.
I hela världen har hittills 226
personer insjuknat och 129 dött.
Tendensen är visserligen stigande men ännu finns inga
tecken på den fruktade pandemin. Den befarade mutationen
har inte inträffat och ännu smittar inte viruset mellan människor.
Då finns det en rad andra epidemier och pandemier som vi
har betydligt större anledning
att oroa oss för. Dödstalen för
tuberkulos, malaria och aids
räknas i miljoner varje år.
En stor flock ringduvor landar
nu i den nysådda åkern, stararna väser i kohagen, två tranor
betar på strandängen och storlommen simmar stolt förbi med
sin familj, och även Kanadagässen ser ut att må förträffligt.
Just nu är Indonesien hårdast Jag noterar allt med lugn tillfördrabbat med 27 dödsfall hittills sikt. Inte ett viruslarm i sikte.
i år (enligt WHO:s rapport den
15 juni) vilket är det högsta TOMMY HAMMARSTRÖM
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Jaså!
Så har det äntligen hänt!
En kollega blev uppringd
av en djurägare med en
akut sjuk häst.
Kollegan som inte var i
tjänst hänvisade till distriktsveterinärerna på
orten.
Jaså, sa djurägaren, jag
trodde de bara sysslade
med smådjur!

Nr 10

under ledigheter erhöll man
förhöjd lön som till viss del
skulle kompensera bortfallet
av djurägararvoden. Detta
system hade många allvarliga
brister men var mycket uppskattat både av staten och av
veterinärerna själva. Detta är
anledningen till att den gamla
DVO levde kvar så länge. Det
bör noteras att även då fanns
motsättningar mellan privatpraktiker och distriktsveterinärer beroende på hur aktiv den
enskilde distriktsveterinären
var med sin smådjursverksamhet.
När den nya DVO infördes
1995 trodde man att allt skulle
förbli som det var förr. Man
trodde att alla gamla distriktsveterinärer skulle stanna kvar
i systemet och troget arbeta
dygnet runt som de alltid gjort.
Man förstod inte heller hur
snabbt det svenska lantbruket
skulle avvecklas. Nu sitter
man med en mastodontorganisation som har åtagit sig att
ha jour dygnet runt i hela lan-

DVO tackar för detta genom
att remittera alla hästar som
man inte själv klarar av till
ATG-klinikerna. DVO kan också låna in ATG-veterinärer till
sina egna mottagningar eller
låta utbilda distriktsveterinärer
till hästspecialister genom
ATG:s försorg.
Om denna utveckling tillåts
fortsätta så står det svenska
veterinärväsendet inför svåra
problem. Redan nu är det
stora problem med att få privat veterinär verksamhet att
gå ihop ekonomiskt. Speciellt
svårt är detta på häst där ATG
är totalt dominerande och
dessutom kända för sina låga
taxor. Ett annat stort problem
är att privata veterinärer har
mycket svårt att få tag i vikarier och därmed svårt att kunna
ta ut ledigheter beroende på
att staten överbetalar sina
vikarierande distriktsveterinärer. SLU måste öka antalet
utbildningsplatser trots att det
egentligen inte är någon brist
på veterinärer i landet. Bristen
uppkommer p.g.a. ineffektivi-

hoppar av den statliga verksamheten och tar med sig en stor del
av patienterna tvingas man att
ständigt öka de statliga lönerna.
Redan idag tjänar många statliga
distriktsveterinärer mer än privatpraktiserande trots att de behandlar ett betydligt mindre antal patienter än vad privata gör. Denna
utveckling innebär att de statliga
bidragen till DVO måste ökas
ytterligare.
Vårt hopp står nu till att politikerna
förstår att nyckeln till positiv utveckling ligger i att skapa en sund
konkurrenssituation för landets
veterinärer. Fortsätter man som
nu med att lämna bidrag till halva
veterinärkåren och att diskriminera den andra halvan så kommer
problemen inom det svenska veterinärväsendet att ytterligare
förvärras.

det samtidigt som behovet av
akutsjukvård för animalieproducerande djur håller på att
försvinna. Dessutom har man,
när det gäller de animalieproducerande djuren, konkurrens
från privata, ytterst rutinerade,
gamla avhoppade distriktsveterinärer, som kan leverera
billigare och effektivare djursjukvård än Jordbruksverket.
Man har naturligtvis inget annat val än att ta sig an marknaden för smådjur och häst.
Det faller sig också naturligt
att liera sig med det statliga
engagemanget
i
ATGhästklinikerna. Dessa har ingen jourverksamhet och kan ju
då hänvisa akutfall till DVO.

tet i det statliga systemet.
Det är ö.h.t. inte bra med statlig sjukvård för smådjur och
häst. Detta är ett typexempel
på verksamhet som skall drivas av privata företag. Staten
kan aldrig skapa den flexibilitet och anpassningsförmåga
som denna verksamhet kräver. Man tvingar t.ex. sina
anställda att behandla smådjur och häst även om de själv
inte vill detta. Som exempel
kan nämnas att landets samtliga distriktsveterinärer i höst
skall genomgå utbildning i
hudsjukdomar hos hund och
katt vare sig de vill eller inte.
För att förhindra att framgångsrika distriktsveterinärer

om man anlitar en ATG-klinik.
Agria har också varit inblandad i
en annan dubiös affär. Under flera
år använde sig Strömsholms djursjukhus av ett rabattsystem som
innebar att uppfödare av hundar
fick 10 % rabatt på årets sammanlagda utlägg till djursjukhuset.
Rabatten utdelades kontant en
gång om året. Exempel: En pyometraoperation, kostnad 20.000
kr. 16.000 betalas av försäkringsbolaget och 4000 av djurägaren i
självrisk. Djurägaren skickar senare in kvittot på 20.000 kr till
Strömsholm som då återbetalar
2000 kr till denne. Detta torde,
enligt redaktionens sätt att se på
saken, vara ett

Vad menar AGRIA?
Den 24 maj 2006 invigdes en ny
ATG-hästklinik i Ramkvilla i Småland. I samband med detta skickade Agria ut ett brev till sina kunder i området med erbjudande om
300 kronors rabatt på självrisken
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solklart fall av försäkringsbedrägeri. Då ViS tog upp saken med Strömsholm och
Agria visade det sig att Agria
kände till systemet men underlåtit att agera. Strömsholm
har nu slutat med dessa rabatter. ViS har också informerat
Djursjukhusföreningen
som uppger att man inte kände till systemet och att man i
framtiden fortlöpande kommer att kontrollera sina medlemsföretag så att de inte gör
om samma misstag.
Frågan är varför Agria inte
agerade trots att man kände
till systemet.
Frågan är också vad Agria
menar med att så öppet stödja det statliga spelmonopolets
ATG-kliniker.
Kan det vara så att Agria inte
förstår hur skadligt det är när
stora företag eller staten lägger sig i den fria konkurrensen? Eller tycker Agria inte
om privat veterinär verksamhet?

Redaktören har
många gånger förvånats över att inte
alla veterinärer i
landet inser vilken
skada den osunda
konkurrensen har
på hela den veterinära verksamheten
och därför går med
i ViS.
Han har numera
som devis det gamla spanska ordspråket:
”Må Gud ge mig fiender som förstår
vad jag menar”.
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Jordbruksverkets hantering
av influensautbrottet.
I senaste numret av Jordbruksverkets egen publikation
”Djuridiken” berömmer man
sig själv för att ha skött influensautbrottet på ett föredömligt sätt. Man påstår sig också
har fått beröm från andra håll.
Man skriver:”Jordbruksverket
har nu efteråt fått lovord från
flera håll för sitt arbete.”
Men vad var det som var så
bra? Man måste ha rätt att
ställa sig frågan om det verkligen var nödvändigt av Jordbruksverket att spela med i
massmedias hysteriska rapportering av influensautbrottet. Hade det inte varit bättre
att försöka tona ner det hela
lite än att i tid och otid anordna presskonferenser och visa
upp distriktsveterinärer iklädda groteska skyddsuniformer? Var man verkligen
tvungen att avliva alla de
fåglar som avlivades? Var det
verkligen
nödvändigt
att
skicka ut legitimerade veterinärer för att inhämta döda
fåglar? Var det nödvändigt att
vara klädd i dessa skrämmande skyddskläder vid hanteringen av vilda fåglar.
(Ingen människa har någonsin fått influensa från en vild

fågel.) Skrämde man inte upp
många människor i onödan?
Hur kommer folk efter detta att
reagera vid nästa utbrott?
Det finns många fler frågor att
ställa i samband med influensautbrottet. En sak vet vi, det
är att Jordbruksverket samtidigt som man är den myndighet som skall ta hand om utbrott av smittsamma djursjukdomar också driver den kommersiella distriktsveterinärorganisationen, DVO. DVO:s
verksamhet är ifrågasatt och
under utredning varför man
utan tvekan känner ett stort
behov av att marknadsföra sig.
Ingen blir förvånad över att
DVO var det företag som anli-

över eventuella orsakssammanhang visar att det är nödvändigt
att skilja myndighetsutövning
från affärsdrivande verksamhet.
Skilj DVO från Jordbruksverket
snarast!
Mikael Fälth

Klippt från Sveriges Radios
webbsida.
Mediemyt om våldtagna djur
Hästar, katter, hundar och kor sexuella övergrepp mot djur är
enligt radio, tidningar och TT ett
starkt ökande problem. De våld-

Foto: Staffan Myrin
tades för att sköta arbetet i
samband med utbrottet. Tack
vare influensautbrottet fick
distriktsveterinärorganisationen
ett rejält tillskott i kassan och
dessutom en publicitet som
motsvarar varje kommersiellt
företags
reklamavdelnings
vildaste drömmar.
Man måste också få ställa frågor om kostnaderna för utbrottet. Myndigheten Jordbruksverket anlitar företaget DVO för
smittbekämpning. Hur går prisförhandlingarna till? Hur mycket kostade utbrottet? Hur
mycket kostade det i andra
länder och hur gjorde man
där? Det finns ju inga statliga
DVO i andra länder.
Undertecknad har inte på något sätt påstått att Jordbruksverket medvetet överdrivit faran av influensan för att försöka rädda kvar den statliga distriktsveterinärorganisationen.
Men bara det faktum att det
finns anledning att fundera

tagna djuren räknas i hundratal.
Dessutom sägs pedofiler ha
gått över till djursex.
Flera politiker har engagerat sig
djupt i problemet med sexuella
övergrepp mot djur. En riksdagsledamot talar till och med
om att flera hundra djur måste
avlivas varje år efter våldtäkt.
Vår grundade menings reporter
Jonas Magnusson kommer
fram till raka motsatsen. Siffrorna är helt fel. Våldtagna djur
existerar knappt. Så frågan är
hur alla larmen i medierna och
riksdagen har uppstått?
Lyssna på programmet ”Vår
grundade mening den 15 juni
2006”. Finns på SR:s hemsida.
För något år sedan gick alltså
SVF ut i massmedia och påstod
att landets pedofiler gått över till
djursex och att detta var orsaken till ett ökande antal djurvåldtäkter. Man menade att
djurskyddslagen inte räckte till
och ville att nya lagar skulle
införas. ViS som hade lyssnat
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till specialister inom sexologi
insåg att detta inte var sant
utan bad SVF att besinna sig.
(Se brev om djursex på ViS:s
hemsida.) I radioprogrammet
”Vår grundade mening” får,
lindrigt uttryckt, SVF:s Johan
Beck-Friis sina fiskar varma.
ViS ser detta som ett allvarligt
felsteg vilket kan resultera i
ett minskat intresse för djurskyddsfrågor och uppmanar
SVF att i framtiden vara mer
professionella.

Rapport från referensgruppen för hund och kattfrågor
ViS sitter med i SJV:s Referensgrupp för hund och kattfrågor en grupp som har satts
samman för att kunna ha en
direktdialog med olika intressenter.
Undertecknad har varit med
på två av tre möten i Jönköping vilka varit intressanta
med givande diskussioner.
Vid senaste mötet 17/5-06
presenterades bl.a. en riskvärdering som SVA utfört för
att fastställa risken för att ett
rabiesfall skall komma in i
landet med bibehållen titerkontroll och utan titerkontroll.
Detta arbete görs inför de
omförhandlingar, som skall
ske 2008 , av de särregler
som gäller för bl.a. Sverige
och England.
Man har delat upp EU:s medlemsstater i 4 olika riskgrupper, se tabell:
Grupp 1

Man konstaterade att risken
från grupp 4 att få in rabies
med titerkontroll var 0,4 på
miljonen
och utan titerkontroll 3 på miljonen - detta oberoende av
tidsperiod och antal hundar
som kom in i landet.
SVA håller också på med en
studie för att få en uppfattning
om hur stort bortfallet är efter
två vaccinationer med de vaccin som finns på den svenska

Klippt ur Arbetarbladet fredagen den 12 maj 2006.
SANDVIKEN

Hans Backman
marknaden.
Resultatet av dessa undersökningar skall ligga till grund för
det förslag som Sverige skall
presentera vid omförhandlingen med EU. Under sommaren
skall också ett samarbetsmöte
hållas med övriga länder som
har särkrav.
Tullen rapporterade om läget i
deras
Puppyprogram
mot
smuggling. Man har redan fått
ett antal fällande domar och
genom TV-programmet Efter-

Grupp 2

Grupp 3

Grupp4 > 50 fall/år

( R abiesfria )
Sverige

Italien

Tyskland

Slovakien

Cypern

Frankrike

Österrike

Polen

Spanien

Slovenien

Litauen

Irland
Storbritannien

Grekland

Lettland

Malta

Portugal

Estland

Danmark

Belgien

Ungern

Luxemburg
Nederländerna
Finland

lyst i TV3 kom massor av tips in
som nu följs upp.
Man har producerat en informationsfilm som kommer att sändas på Anslagstavlan i sommar.
Slutligen fick vi en lägesrapport
beträffande
fågelinfluensan.
Alla zoner var lyfta utom Haninge. Totalt sett har endast sydöstra kusten varit drabbad.
Hobbyfåglar får åter släppas ut
men skall utfodras under tak.
Vid Hornborgasjön och Ottenby
fågelstation tas prover kontinuerligt och till hösten skall 3000
prov tas på flyttfåglar.
För kontinuerlig information
hänvisas till länken: Nyhetsbrev
om smittskydd Hund och Katt
Nästa möte blir i oktober.
Ulla Björnehammar.

"Jordbruksministern borde
agera genast"
Jordbruksministern borde
agera genast mot den osunda
konkurrensen mellan statliga
och privata djurkliniker och
inte vänta på en utredning.
Det tycker riksdagsledamoten
Hans Backman
I en fråga till jordbruksminister
Ann -Christin Nykvist efterlyste
han åtgärder efter att Gästrike
Djursjukhus stängt sin kvällsoch helgjour på grund av konkurrensen från den statliga veterinärstationen i Valbo.
I sitt svar hänvisar jordbruksministern till att en utredning pågår, som ska vara färdig nästa
år, och att hon efter den kommer att ta ställning till åtgärder.
Men Hans Backman är inte nöjd
med svaret:
- Det är upprörande att ingenting görs av ministern. Varför
ska man behöva vänta på en
utredning för att rätta till ett uppenbart fel, säger han.

Ur riksdagsprotokollet:
Hans Backman (fp):

- Det är upprörande att jordbruksministern inte tänker göra
något åt den osunda konkurrens som statens distriktsveterinärer utsätter privata veterinärkliniker för!

Tjeckien
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Veterinärer i Sverige
Utges av föreningen Veterinärer i
Sverige, en fackligt och politiskt
obunden organisation för
veterinärer.
Ansvarig utgivare:
ViS
Org.nr 802412-7576
Box 13105
103 03 STOCKHOLM
Bankgiro: 5591-4436
Postgiro: 39 17 34 - 1
www.veterinarer.se
Om inget annat anges så är de
artiklar som publiceras i tidningen
författade av redaktionen.

kat att en grundläggande
princip för ett sunt lokalt företagsklimat är att stat och
kommunen inte konkurrerar
med de lokala företagen. Det
är därför tragiskt att politiken
på riksnivå lägger hinder i
vägen för privata veterinärkliniker i Gästrikland. Ett exempel på detta är att statliga
Jordbruksverkets distriktsveterinärer i Valbo använder
skattepengar för att operera
både hundar och katter. Det
är fel eftersom distriktsveterinärernas uppdrag är att tillgodose böndernas behov
genom att serva större djur.
– Det kan inte lägga i statens
intresse att så aktivt konkurrera ut privata företag. Det
blir nu mindre arbetstillfällen

Forts. från sid. 5
Det säger Hans Backman (fp), riksdagsledamot från Gävleborg i en
kommentar till det svar han fått av
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist på sin skriftliga fråga om detta. I
sitt svar hänvisar ministern till en
utredning som ska se över distriktsveterinärernas yrkesutövning och
vara klar i april 2007.
- På grund av konkurrensen från den
statligt finansierade distriktsveterinärstationen i Valbo måste nu privata
Gästrike djursjukhus dra in sina sena
kvälls- och helgjourer. Att det skulle
bli så har jag förvarnat om i flera år.
Det säger Hans Backman (fp), riksdagsledamot från Gävleborg, i en
kommentar till de problem som nu
drabbar de privata veterinärklinikerna
i Gästrikland.
- Jag har tagit upp den osunda konkurrensen med jordbruksministern i
en interpellationsdebatt redan 2004.
Jag har också under innevarande
riksdagsår tagit upp denna fråga i en
riksdagsmotion. I både interpellationsdebatt och motion har jag krävt
att den osunda konkurrens som statligt finansierade distriktsveterinärer
utsätter privata veterinärer för måste
ses över och upphöra. Tyvärr har
jordbruksministern hittills nonchalerat
den allvarliga situationen.
– Jag har vid ett flertal tillfällen påpe-

i den privata sektorn och dessutom också väsentligt sämre service till djurägarna i Gästrikland,
vilket betyder att sjuka hundar
och katter och andra smådjur nu
inte har tillgång till adekvat vård
i vår region. För faktum är ju att
när distriktsveterinärerna måste
prioritera jordbrukets djur så får
smådjursägarna stå tillbaka.
– Jag har därför nu i riksdagen
ställt skriftliga frågor till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och biträdande näringsminister Ulrica Messing om vilka
åtgärder de avser att vidta för att
se till att den osunda konkurrensen upphör säger Backman. -

konferens
—————

ViS konferens
ViS har årsmöte i kombination
med konferens den 20-21 januari 2007 i Stockholm.
Boka redan nu in denna helg i
almanackan. Detaljerat program
kommer senare. Styrelsen arbetar med ett program där etiska frågor skall tas upp.
Om ni tycker ni detta verkar
intressant eller om ni har andra
förslag så uppskattar styrelsen
om ni hör av er.

ViS har under året besvarat ett
stort antal remisser. Information
om aktuella sådana finns på
hemsidan, www.veterinarer.se.

ViS önskar
alla läsare en
härlig fortsättning på
sommaren!
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