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ViS
ViS hade rätt om Blåtungan!

 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.
 Föreningen vill också ena alla
landets veterinärer i en
gemensam yrkesförening
som inte är styrd av fackliga
eller politiska intressen.

Under hösten 2008 chocka‐
de ViS Veterinärsverige ge‐
nom att för första gången
någonsin öppet kritisera en
av myndigheterna påbörjad
kampanj avsedd att utrota
en smittsam djursjukdom.
Jordbruksverket har alltid
kunnat vara fullständigt
säkra på att hela veterinär‐
kåren lojalt, utan frågor eller
protester, ställer upp när
det gäller bekämpandet av
smittsamma djursjukdomar.
Men allt har en gräns.
Denna gräns nåddes egentli‐
gen långt tidigare, nämligen
vid upptäckten av fågelinflu‐
ensa hos ett mycket litet
antal vilda fåglar 2006. De
extremt överdrivna åtgärder
som då sattes in av Jord‐
bruksverket gjorde, åtmin‐
stone för ViS, klart att det
primära målet med åtgärder‐
na naturligtvis var att bekäm‐
pa sjukdomen ‐ men också
att det för Jordbruksverket
var minst lika viktigt att göra
reklam för sin distriktsveteri‐
närorganisation och att tjäna
pengar. ViS:s uppfattning var
att
Jordbruksverkets
våldsamt överdrivna åtgär‐
der bara fick den effekten att
man skrämde upp landets
befolkning i onödan. Det var
då, pga. det uppskruvade
läget, inte möjligt för ViS att

dra igång någon större kritisk
kampanj mot Jordbruksverket.
Däremot blev läget ett helt annat
när Jordbruksverket gjorde en
dundertabbe då man drog igång
Blåtungevaccinationerna
med
buller och bång den 8 september

2008. Det borde nu vara helt
klart för alla med intresse för
Blåtunga att det var helt me‐
ningslöst att driva in djuren från
höstbetet för att börja vaccine‐
ra. Jordbruksverket påstod först
att det skulle Forts på sidan 2
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kunna uppstå en epizooti
under hösten och att det
därför var bråttom att kom‐
ma igång med vaccinationer‐
na. Men efter ViS:s kritik
förstod man att man begått
ett misstag och påstod i stäl‐
let att man börjat så tidigt
bara för att kunna hinna med
alla djur till nästa vår då man
fortfarande påstår att det
skall kunna uppstå ett större
utbrott. Men även detta är
fel. Man hade från början inte
en aning om att det var så
många djur som var smittade
vilket visade sig genom att
man började med att avliva
alla positiva fall. När man
hittade de första fallen i Skå‐
ne beslutade man att inte
avliva fler djur. Då först för‐
stod man att smittan kunde
ha spridits ut över hela Syd‐
sverige vilket också visade sig
vara fallet. Påståendet om att
det skall kunna uppstå stora
utbrott under våren är också
fel. Var skulle den smittan
komma ifrån? Det enda sättet
smittan överlever i Sverige är
i infekterade hondjurs foster.
Via denna smittväg kan inga
större utbrott uppstå. Tyvärr
har man avhänt sig möjlighe‐
ten att kunna upptäcka dessa
infekterade hondjur just pga.
vaccinationerna. Hade man
inte vaccinerat så kunde man
upptäckt, och eliminerat,
denna smittväg. Utbrott un‐
der 2009 kan endast ske ge‐
nom att smittan kommer in
på samma sätt den gjorde
sommaren 2008 då det blåste
in infekterade svidknott från
Danmark. Men nu har läget
drastiskt förändrats i och med
att man i Danmark har utfört
en exemplarisk vaccinations‐
kampanj med hjälp av landets
djurägare och besättningsve‐
terinärer. Kommer det att
kunna uppstå några större
mängder virusbärande djur i
Danmark nästa sommar, vilka
i sin tur skall infektera svidk‐
notten som sedan måste ta
sig över till Sverige? Troligen
inte! Min personliga uppfatt‐
ning, som jag vet delas av
forskare och veterinärer, är
att man inte skulle vaccinerat
alls utan haft is i magen och
avvaktat och sett om någon
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smitta kommit in under somma‐
ren 2009 och då vidtagit åtgär‐
der bestående av installning,
behandling med knottrepelleran‐
de medel och eventuellt, i sista
hand vaccination.

vi kan t.ex. framhålla vissa privat‐
praktiserande veterinärer i Halland
som gjort enastående arbetsinsat‐
ser. Ett annat exempel är att vår
ordförande, Agneta Johnsson, deltar
i kampanjen i Skåne.
Ny utredning från Statskontoret;
”Förbjud myndigheter att agera på
marknaden”.

Endast en sak är säker och det är
att om det inte blir någon epi‐
zooti nästa sommar så kommer
Jordbruksverket att inkalla till
otaliga presskonferenser och
basunera ut att man återigen
räddat landets invånare och djur
från att duka under i outsägligt
plågsamma farsoter. LRF:s sty‐
relse kommer därefter att kräla
fram i stoftet för att kyssa gene‐
raldirektörens fötter och landets
alla journalister kommer att
publicera hundratals helsidesre‐
portage med färgbilder på Blå
Stjärnor och Distriktsveterinärer
som heroiskt injicerar 1 ml av
Merial´s BTVPUR AlSap™ 8 under
skinnet på ett får.
Därefter kommer regeringen att
tillkännage
att Jordbruks‐
verket blir överord‐ nat
Fi‐
nansdepartementet och därför
direkt, utan krångliga omvägar,
kan kvittera ut vad man behöver
för att rädda oss från nästa far‐
sot.
Mikael Fälth
Att kritisera är inte detsamma
som att inte ställa upp!
ViS vill gärna göra fullständigt
klart att våra medlemmar deltar i
vaccinationskampanjen fullt ut.
Det är en självklarhet att vi stäl‐
ler upp och servar djurägarna.
Att ViS:s styrelse kritiserar led‐
ningen för Jordbruksverket för
hur kampanjen organiserats är
en helt annan sak.
Många ViS‐medlemmar, har
gjort stora insatser i kampanjen,

Regeringen tillsatte i december
2006 en utredningskommitté för att
se över den statliga förvaltningens
uppgifter och organisation i syfte att
effektivisera förvaltningen och de
verksamheter som däri ingår. I upp‐
draget ingick att klargöra vad som
bör vara statliga åtaganden i form
av myndighetsuppgifter samt att få
till stånd en tydligare och mera
överskådlig statlig förvaltningsstruk‐
tur.
Slutsatsen blev att statliga myndig‐
heter måste förbjudas att sälja varor
och tjänster på konkurrensutsatta
marknader. Detta bör ske genom att
de grundläggande reglerna för myn‐
digheters verksamhet regleras i
lagstiftning.
Yvonne Gustafsson, generaldirektör
för Statskontoret skriver: ”Våra
förslag kommer att bidra till en tyd‐
ligare och mer transparent statsför‐
valtning, bättre styrning och effekti‐
vare myndigheter som borgar för en
god kontinuitet över tiden.”
Hela utredningen finns att läsa på
statskontorets hemsida.
Staten satsar på ambulerande katt‐
kastrationsverksamhet!
Jordbruksverket bryr sig inte ett
dugg om vad Statskontoret eller
några andra fjuttiga myndigheter
eller utredningar tycker och tänker
om statlig verksamhet utan man går
som vanligt sin egen väg.
Med sin nya mångmiljonsatsning på
mobila smådjursmottagningar kom‐
mer staten att kunna konkurrera
med privata veterinärer mycket
effektivare än idag. Detta är Jord‐
bruksverkets tolkning av hur stats‐
förvaltningen skall kunna effektivi‐
seras.
Foto till höger från artikel i Veteri‐
närMagazinet december 2008.
ViS hos MJU.
I december informerade ViS riksda‐
gens Miljö‐ och jordbruksutskott,
(MJU), om vår syn på Blåtungekam‐
panjen. Agneta Johnsson och Örjan
Ljungvall fick besvara många frågor
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son redogjorde där bl.a. för våra företagande veterinärer skickar
synpunkter på hur Blåtunga och in skatt och moms till skattever‐
Salmonella skall bekämpas.
ket så kan i stället personalen på
närmaste statliga distriktsveteri‐
Nya medlemmar.
närmottagning komma och häm‐
ViS har fått många nya medlemmar ta pengarna hos den företagan‐
vilket bl.a. beror på vårt engage‐ de veterinären. Det är ju ändå dit
Ansvarig utgivare:
mang
i Blåtungekampanjen. En del pengarna skall gå menar ViS. De
ViS
nya
medlemmar
skickar bara in sin statliga kollegorna behöver just
Org.nr 802412-7576
medlemsavgift utan att meddela oss nu pengar till mobila kattkliniker
något annat än sitt namn. Ibland kan och digitalröntgenanläggningar.
ViS – Ordföranden
det vara svårt för oss att få tag i
c/o leg. vet. Agneta Johnsson
adresserna. Om man betalt sin med‐
Stockholmsbesöket
Flackarps skolväg 11
lemsavgift så skall man få ett kvitto Den 8 december blev ViS invite‐
245 61 STAFFANSTORP
via posten på detta. Om ni inte fått rade till ”Djursmittsutredningen”
kvitto kan detta bero på att vi inte där jag fick träffa utredaren
Bankgiro: 5591-4436
Christer Wretborn, hans sekrete‐
har er adress. Meddela oss i så fall.
Postgiro: 39 17 34 - 1
rare Jonas Hammarlund, en
Förslag till förenkling för företagan‐ statsvetare samt en praktikant.
de veterinärer!
Jag redogjorde under mer än en
www.veterinarer.se
Näringsministern har lovat att staten timme för våra åsikter angående
skall hjälpa företagarna i Sverige SJV’s handhavande av smittsam‐
från utskottets medlemmar.
genom att minska företagens admi‐ ma sjukdomar i landet. Hur man i
ViS hos Djursmittsutredningen. nistrativa kostnader och att minska vårt tycke, vårdslöst sätter igång,
massiva insatser, och hur dessa
I december kallades ViS till Djurs‐ uppgiftslämnandet.
mittsutredningen. Agneta Johns‐ ViS föreslår därför att i stället för att insatser kunde effektiviseras
genom specialintresserade vete‐
rinärer. Många av våra åsikter
var redan noterade.
Angående Salmonellabekämp‐
ningen talade vi om hur den sker
på grundnivå, vilket jag personli‐

Utges av föreningen
Veterinärer i Sverige, en
fackligt och politiskt obunden
organisation för veterinärer.

gen har stor erfarenhet av. De
tyckte att det var mycket in‐
tressant att få denna inblick
eftersom ingen talat så i
”klartext” tidigare och önskade
få återkomma med mer praktis‐
ka frågor senare. Jag lämnade
en undertecknad skriftlig redo‐
görelse för våra synpunkter.
Den 9 december var det dags
för oss att redogöra inför Jord‐
bruksutskottet varför ViS tycker
som vi tycker angående Blue‐
tongue‐kampanjen. Det var
fullsatt, c:a 30 personer, jag
hade en PPP och vi delade ut
kopior på denna plus en skriftlig
redogörelse. Örjan Ljungvall
svarade sedan på frågor, vissa
var lite aggressiva. De hade
aldrig hört talas om denna sida
av saken. Det man vanligen
blev kritiserade för var att
”man gjorde för lite”!
Kanske väckte vi någon tanke.
Agneta Johnsson
Pressrapporter.
Observera att du kan ta del av
de dagliga nyheter som finns på
nätet om veterinära frågor
genom att anmäla ditt intresse
till kassören.

En god fortsättning på det nya
året
tillönskas alla
läsare!
ViS:s styrelse. Adresser och e-post.
Ordförande: Agneta Johnsson, Flackarps Skolväg 11, 245 61 FLACKARP, 046-127239(F), flackarp@dataphone.se
Vice ordf: Madeleine Björk, Byagt 27, 291 73 ÖNNESTAD, 044-76904(A), madeleine.b@delta.telenordia.se
Sekreterare: Lars-Håkan Håkansson, Bangårdsgatan 8, 523 37 ULRICEHAMN, lhs.vetab@telia.com
Kassör: Mikael Fälth, Nygatan 21, 341 35 LJUNGBY, 0372-83900(A), 0372-83904(F), mikael.falth@veterinarfalth.se
Ledamot: Per Josefsson, Norragård Vesslarp, 280 64 GLIMÅKRA, pellevet@vesslarp.nu

