
 

 

 

Veter inä rer  i  Sve r ige  

2014-DECEMBER 

ViS  

Veterinärer i Sverige 
2014-DECEMBER 

“Service of general economic interest ” 

Välkomna till årsmöte på 
SLU i Uppsala lördag 17 
januari 2015 kl.11 på 
restaurang Matverkstan, 
”Gallan”. Kl. 12 bjuder 
ViS på lunch. Därefter blir 
det rundvandring på nya 
Veterinärhögskolan och 
universitetsdjursjukhuset. 
Kl. 15.30 föreläser Ma-
lene Falk om hur man 

EU har avgett ett prelimi-
närt svar på föreningen 
ViS:s anmälan i vilken före-
ningen vill ha svar på frå-
gan om distriktsveterinär-
organisationens kommersi-
ella verksamhet subvent-
ioneras på ett olagligt sätt 
av svenska staten.  
Innan EU lämnade sitt svar 
inhämtade man Jordbruks-
verkets synpunkter. Jord-
bruksverkets svar till EU är 
mycket svårt att förstå. Man 
har trasslat in sig i virriga 
ekonomiska beräkningar som 
helt saknar verklighetsan-
knytning. Den slutsats som 
Jordbruksverket till slut kom-
mer fram till är att 96,8 % av 
den verksamhet som de stat-
liga distriktsveterinärerna 
bedriver är att betrakta som 
en ”tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse” eller 
som det heter på EU-
engelska - “service of general 
economic interest”. De åter-
stående 3,2 % är att betrakta 
som kommersiell verksam-
het. EU har för tillfället valt att 
tro på detta och meddelar 
därför att de ca 110 miljoner 
SEK som svenska staten 
varje år ger i bidrag till distrik-
tsveterinärorganisationen inte 
är att betrakta som en olaglig 
subvention då de ju nästan till 
100 % används till tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse. 
ViS har har beretts tillfälle att 

svara och har då anfört att 
den verksamhet som Jord-
bruksverket bedriver under 
inga omständigheter kan 
betraktas som en tjänst av 
allmänt ekonomiskt intresse. 
Nedan följer delar av skrivel-
sen som skickats till EU. 
Skrivelserna från och till EU 
kan I sin helhet studeras på 
www.veterinarer.se. 

Den verksamhet som den 
statliga distriktsveterinärorga-
nisationen, 
”Distriktsveterinärerna”, be-
driver är enligt vår mening 
inte att betrakta som ”en 
tjänst av allmänt ekonomiskt 
intresse”. 
Jordbruksverket, som är den 
myndighet under vilken di-
striktsveterinärorganisationen 
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sorterar, gör medvetet ett 
uppenbart fel då man påstår 
att huvuddelen av den verk-
samhet distriktsveterinärerna 
bedriver är en tjänst av all-
mänt ekonomiskt intresse. 
Anledningen till att man gör 
denna medvetet felaktiga 
bedömning är att man vill få 
tillgång till statligt stöd. 
Man har också medvetet lagt 
nivån på detta stöd till under 
15 miljoner EURO för att 
undvika en noggrann revision 
från Kommissionen. 
Mer än 99 % av distriktsvet-
erinärorganisationens verk-
samhet 2013 bestod av djur-
sjukvård och försäljning av 
foder till hundar och katter. 
Minst 73 % av djur- sjukvår-
den bestod av vård av säll-
skapsdjur och sporthästar. All 
djursjukvård staten bedriver 
är att betrakta som kommer-
siell verksamhet. Den bed-
rivs på exakt samma sätt 
som den djursjukvård privata 
veterinärer över hela världen 
bedriver. I alla EU-länder 
betraktas den djursjukvård 
som Jordbruksverket bedriver 
som kommersiell verksamhet. 
Inte i något annat land be-
traktas den såvitt vi känner till 
som ”en tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse”. 
Över hela landet finns en väl 
fungerande privat bered-
skapsverksamhet avsedd för 
smådjur. 

marknadsför sig på digitala 
medier. Hur kommer man 
ut på Facebook, Instagram, 
Twitter, Pinterest, Youtube, 
Google, blogg, eller Linke-
din?   
På kvällen blir det en kraf-
tigt subventionerad mid-
dag.  
 

VÄLKOMNA! 

 

Program: 
11.00  Årsmöte 
12.00  Lunch 
13.30  Samling i VHC 
13.45  Rundvandring i VHC/UDS 
15.00  Kaffe 
15.30  Föreläsning i digital mark-
nadsföring för veterinärer 
16.45  Presentation av Swevet 
och Trofast 
Ca 19:30 Gemensam middag 

Forts nästa sida 
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http://www.veterinarer.se
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Forts. från sid 1 Jordbruksverket är en statlig ex-
pertmyndighet som i denna egen-
skap själv kan skriva förslag till 
författningar som gynnar deras 
egen kommersiella verksam- het. 
Man har också i denna egen-
skap stora möjligheter att på-
verka politiker och andra besluts-
fattare. Denna dubbla roll i kombi-
nation med Jordbruksverkets 
aggressiva marknadsföring av sin 
kommersiella verksamhet mins-
kar myndighetens trovärdighet. 
Jordbruksverket är dessutom 
tillsynsmyndighet för all klinisk 
veterinärverksamhet. 
Jordbruksverkets påstående om 
att endast 3,2 % av deras verk-
samhet är att betrakta som kom-
mersiell är felaktigt även om man 
skulle betrakta deras smådjur-
sjukvård som en verksamhet av 
allmänt ekonomiskt intresse. En-
ligt våra beräkningar säljer man 
tillbehör, (t.ex. hundkoppel och 
kattburar), och foder åt hundar 

och katter för minst 4 M EUR per 
år vilket bara detta är mer än 3,2 
% av den totala omsättningen. 
De statligt anställda distriktsvete-
rinärernas lön består av två delar. 
En fast grundlön och en ungefär-
ligt lika stor tantiemdel. Detta 
system gör att distrikts-
veterinärerna uppmuntras att åta 
sig så många fall som möjligt. 
Fallen de åtar sig under obekväm 
arbetstid ger mer betalt. 
Föreningen ViS beräknar att de 
kostnader för av allmänt ekono-
miskt intresse som Jordbruksver-
ket bedriver maximalt uppgår till 
1,5 M EUR årligen. Kostnaderna 
för deltagande i en beredskaps-
organisation vid utbrott av smitt-

samma djursjukdomar behöver 
maximalt uppgå till 1 M EUR.  
Beredskap för djursjuk- vård 
under jourtid behöver, som i alla 
övriga EU-länder, inte kosta 
någonting då privata aktörer skö-
ter detta utan kostnad för respek-
tive stat. I Sverige kan dock i ett 
initialskede behöva avsättas 
maximalt 0,5 M EUR för viss be-
redskap i avlägset belägna delar 
av landet. 
Konkurrensverket, Sveriges myn-
dighet för konkurrensfrågor skri-
ver: ”Marknaden for djursjukvård 
utmärkts av konkurrensproblem 
och konflikter mellan DVO och 
privata veterinärer. Här saknas 
viktiga förutsättningar för en 
fungerande konkurrens och en 
effektiv resursanvändning till 
nytta för det allmänna, djur- 
ägare eller konsumenter. Detta 
kan särskilt missgynna de små 
företagen inom djursjukvården. 
Konkurrensverket anser att det är 
olämpligt att förena affärs- och 
kundrelationer med myndighets-
utövning där kunderna är tillsyns-
objekt. Vidare anser Konkurrens-
verket att Jordbruksverket har 
dubbla roller, dvs. både en pro-
ducent och myndighetsroll, som 
innefattar myndighetsutövning. 
Konkurrensverket har tidigare 
föreslagit olika åtgärder för att 
komma tillrätta med dessa pro-
blem” 
Konkurrensverket anser att 
Jordbruksverkets kommersiella 
verksamhet, dvs. all djursjuk-
vård, skall skiljas från myndighet-
en 
SOU, Sveriges offentliga utred-
ningar, en myndighet som ge-
nomför statliga ut- redningar in-
stämmer med Konkurrensverket. 
(SOU 2007:24). 
Föreningen ViS tycker det är yt-
terst anmärkningsvärt, för att inte 
säga stötande, att Jordbruksver-
ket påstår att den typ av verk-
samhet man huvudsakligen be-
driver, vaccinationer av hundar 
och katter, kloklippningar, kastrat-
ioner av katter etc. är att hänföra 
till tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse. 
Jordbruksverket har mottagningar 
på 100 orter i landet. Jordbruks-
verket har på dessa mottagning-
ar ca 470 anställda varav ca 
350 är veterinärer och ca 120 är 
djursjukvårdspersonal. 
Jordbruksverket bedriver på alla 
dessa orter smådjursmottagning 
och ambulerande kommersiell 
veterinärverksamhet avsedda 
bl.a. för hästar. På en del orter 
finns mottagningar även för sport-
hästar. 

Jordbruksverkets verksamhet på 
dessa orter består sammantaget 
till mer än 73 % av kommersiell 
sjukvård för smådjur och hästar. 
Jordbruksverket finns etablerat 
på ca 100 orter i Sverige. På i 
stort sett samtliga orter finns 
avancerad medicinsk utrustning 
avsedd för smådjur och hästar. 
Som exempel kan nämnas digi-
tala röntgenanläggningar, ult-
raljud, utrustning för behandling 
av tänder, laboratorieutrustning 
för diagnostik av sjukdomar, op-
erationssalar och operationsut-
rustning, allt avsett för behandling 
av smådjur och häst. 2009 inför-
de Jordbruksverket ”Primärvårds-
begreppet”. Märk väl att detta 
begrepp inte definierades förrän 
2014-04-03 d.v.s. efter vår EU-
anmälan. 
På många orter finns veterinärer 
med specialistkompetens för 
behandling av smådjur och häst. 
På många orter finns djursjukvår-
dare med utbildning enbart av-
sedd för be- handling av smådjur 
och häst. 
På de flesta orter säljer man 
tillbehör avsedda för sällskaps-
djur, hundkoppel, kattburar etc. 
samt foder åt hundar och katter. 
Lägg märke till att inga av de 
exempel på kliniker som Jord-
bruksverket driver som vi bifogar 
ligger i glesbygdsområden utan i 
områden med en väl fungerande 
djursjukvård för sporthästar och 
sällskapsdjur. 
När det gäller de billiga lån från 
Riksgälden som Jordbruksverket 
erhåller så är det bara att konsta-
tera att så billiga lån kan ingen 
privat företagare få. Därför anser 
vi att de diskussioner om varför 
man får dessa billiga lån helt 
saknar relevans i detta samman-
hang. De billiga lånen ger Jord-
bruksverket en stor konkurrens-
fördel gentemot privatpraktise-
rande veterinärer. Lånen uppgår 
till flera hundra miljoner kronor. 
Alla svenska myndigheter, som 
dessutom inte är vinstdrivande, 
måste placera sina likvida medel i 
riksgälden. 
Staten, i detta fall distriktsveterin-
ärorganisationen, kan inte gå i 
konkurs vilket ger ytterligare kon-
kurrensfördelar då de lättare kan 
få stora lån till investeringar i 
avancerad utrustning. 
Jordbruksverket redovisar inte 
öppet sin ekonomi. Det finns för 
utomstående ingen möjlighet att 
se hur stora inkomsterna är eller 
hur dessa fördelar sig på olika 
djurslag. Vi är däremot överty-
gade om att Jordbruksverket har 
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förstår man ju lätt, t.o.m. Norden 
är ju litet. 
Därför blev jag lättad när vi gick 
med i EU – nu skulle tillgänglig-
heten bli mycket bättre – allt som 
var godkänt inom EU skulle ju bli 
tillgängligt för oss – så naiv jag 
var! Kunde ju inte föreställa mig 
att den stora bromsklossen Läke-
medelsverket, (LMV), skulle få så 
mycket makt att sätta käppar i 
hjulet för oss. Jodå - eftersom det 
endast rörde sig om en reglering 
så kunde LMV tolka det till sin 
egen fördel och begära att all text 
skulle vara på svenska på djurlä-
kemedlen, både på flaska, för-
packning och bipacksedel. Detta 
gjorde ju hindren genast större, 
att de sedan kräver en avgift för 
varje registrerad förpacknings-
storlek gör inte saken bättre. 
Det finns reglerat vad som ska 
ingå i informationen på alla dessa 
tre ställen och det är väl OK.  
Men att mediciner som används 
enbart i händerna på veterinärer, 
vid t.ex. operationer, måste vara 
på svenska känns väl lite överdri-
vet. Om en text godkänts på EU-
nivå och sänds till översättning är 
det inte alls säkert att LMV beha-
gar godkänna den. Även typsnitt 
och färger kan man lägga sig 
emot och kräva en ny förpack-
ning. Eftersom förpackningarna 
ofta trycks och tillverkas på andra 
håll i världen kan detta bli ut-
dragna processer. Ska man se-
dan som läkemedelsleverantör 
tänka sig en förpackning för hela 
Norden måste både svenska, 
danska, norska och finska finnas 
med på samma förpackning! Och 
ni vet hur långa orden blir på 
finska… 
Det har framförts oro för att vår 
svenska marknad håller på att bli 

en minutiös kontroll på distrikts-
veterinärorganisationens eko-
nomi. 
Inte heller de som förväntas delta 
i upphandlingen av beredskap 
har någon möjlighet att se hur 
stora intäkterna av beredskaps-
verksamheten är då Jordbruks-
verket vägrar lämna ut dessa 
uppgifter 
En hypotetisk frågeställning är 
om Jordbruksverket om 10-20 år 
har uppnått en så stor framgång 
med sin kommersiella verksam-
het gällande sjukvård på små- 
djur att man då har 3000 an-
ställda veterinärer och 3000 
djursjukvårdare på 300 mottag-
ningar i landet så skulle man ju 
även då kunna lägga fram i 
stort sett exakt samma ekono-
miska argument som man gör 
idag. Om detta skulle bli fallet så 
skulle all privat verksamhet vara 
utplånad. Scenariot är inte helt 
otänkbart om de nu får fria hän-
der att expandera obehindrat. 
Vår förhoppning är att EU:s kon-
kurrensmyndighet arbetar för att 
Jordbruksverket endast skall 
ägna sig åt tillsynsverksamhet 
och annan myndighetsutövning 
samt att arbeta för att Jordbruks-
verket helt avvecklar sin omfat-
tande kommersiella verksamhet 
som huvudsakligen består av 
sjukvård avsedd för smådjur och 
häst vilken vi anser subvention-
eras med statliga medel. 

Läkemedel 
Jag har alltid varit intresserad av 
”våra läkemedel” och många 
gånger suttit på apoteket och 
diskuterat tillgänglighet i Sverige. 
Att vi är en pytteliten marknad 

Forts nästa sida 

utarmad och olika aktörer har 
försökt att påverka – dock har 
veterinärsidan varit väldigt pas-
siv.  
När Apoteksutredningen kom 
igång 2011 tänkte jag igen att det 
skulle bli bättre med mer konkur-
rens. På de samrådsmöten jag 
var med på var det enbart jag 
som representerade den veteri-
nära sidan. Det talades mest om 
humana läkemedel så det kanske 
var därför inte SVF visade sig? 
Men om man inte är med vet man 
ju inte vad som sägs… 
Sedan har djurläkemedel hela 
tiden skjutits framåt till nästa och 
nästa delsvar från utredningen 
och i juni 2013 hölls ett sam-
rådsmöte då vi faktiskt var en hel 
del olika veterinärkategorier på 
plats. Man talade då om vilka 
bitar som var kvar av utredning-
en. Kvar var bl.a. humana särlä-
kemedel, licenser och djurläke-
medel. Totalt närvarade ca 35 
personer varav 7 veterinärer. Alla 
fick tre minuter var att yttra sig 
på. Inläggen rörde sig mest om 
tillgänglighet. ViS skrev en skrift-
lig inlaga till utredningen om sina 
synpunkter. I februari 2014 var 
det dags för en ny utredare - den 
3:dje - att ta tag i de delar som 
var kvar och det var ungefär 
samma visa igen, massor om 
särläkemedel och hur licenser 
skulle hanteras, (humant). Vi var 
även denna gång 7-8 veterinära 
representanter med 3 min var… 
Men denna gång pratade vi oss 
samman efter mötet - LRF:s My 
Sahlman, Christina Arosenius 
från SVF och jag. Vikom fram till 
att vi måste träffa utredaren 
själva och bara tala om djurläke-
medel för nu var detta framflyttat 
igen. Sagt och gjort. Vi träffades 

Ulricehamn i Alexanders tidevarv. 
Samtidigt som den första riktiga snöstormen drar in förbereder styrel-
sen årsmötet 2015. 
Årsmötet är mycket viktigt för ViS då vi nu kanske går in i slutvarvet 
med vår EU-anmälan, (se separat artikel). Det är en spännande tid 
för oss då vi tolkar svaret från DG Competition, State Aid, som något 
tvetydigt. Det innebär att det behövs kanske inte så mycket mer av 
vår argumentation för att få vågskålen att väga över till vår fördel. Mer 
info om vår verksamhet får ni i Uppsala i januari! 
Därför uppmanar jag er som brukar komma på årsmötena, men fram-
för allt alla ni som var så aktiva för några års sedan i först 
”Halmstadgruppen” och senare vid ViS bildande att komma till årsmö-
tet 2015. Ta gärna med er anhöriga, anställda och alla andra som 
kan tänkas ha ett intresse i vår sak. Ruska liv i kompisarna från den 
gamla turbulenta tiden och få med dem till Uppsala så kan vi om inget 
annat prata gamla minnen. Tänk på att nästa år är det 20 års sedan, 
1995, då många av oss hoppade av DVO. Är inte det något att upp-
märksamma? 
Med en förhoppning att vi blir ett stort gäng på årsmötet önskar jag er 
fram till dess en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. 
Lars-Håkan Håkansson, ordförande 

ViS har genom Agneta Johns-
son lagt ner ett omfattande 
arbete på att bringa ordning 
och reda på den veterinära 
läkemedelshanteringen i 
Sverige. Som ett led i detta 
sammanträdde Agneta för 
några dagar sedan på tu man 
hand med Karolina Antonov, 
chefsstrateg på Läkemedels 
Industri Föreningen, som vill 
starta en dialog om ett 
”samverkansavtal inom det 
veterinärmedicinska områ-
det”. 
Vi repriserar Agnetas artikel . 



 

 

Sida 4  ViS  
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på SVF:s lokaler i mars, SVF, 
LRF, SvdHv (Djurhälsovården), 
HNS (Hästnäringens Nationella 
Stiftelse), DV och SLU och disku-
terade vilka punkter som vi ville 
ta upp. Det är nu inte tillgänglig-
heten till apotek som är proble-
met utan lagerhållning! Kaskad-
principen, statistiken över antibio-
tikaanvändningen, veterinärers 
rätt att sälja läkemedel eller ej, 
(även receptfria), och licenspre-
paraten. En skrivelse samman-
ställdes för att lämna till utreda-
ren. Uppvaktningen av utredaren 
ägde rum och denne lyssnade 
intensivt och ställde relevanta 
frågor om vår ”näring”. 

 Djurapotek Ej ekonomiskt 
hållbart. 

 Tillhandahållandeskyldig-
heten ska gälla även parti-
handeln. 

 Lagerstatus på apotek - 
vilket nu kan kollas på 
Fass.se. 

 Kaskadprincipen bör fin-
nas kvar. 

 Nationellt register över 
förskrivningar med möjlig-
het för alla att skriva e-
recept via förskrivarkod. 

 Licenspreparat – hur på-
verka för flera registrerade 
preparat i Sverige samt en 
licensmotivering för varje 
läkemedel som skall han-
teras centralt Detta har nu 
LMV på gång till andra 

halvan av 2015. 

 Veterinärers rätt att köpa 
direkt från partihandeln. 

 Receptfria djurläkemedel 
på andra ställen än apo-
tek. 

 Prispress på djurläkeme-
del. 

 Djurläkemedelsavfall. 
Vid följande samrådsmöte attack-
erades LMV – alla vill att de ska 
lätta på sitt regelverk, och de 
svarade med att avgifterna har 
sänkts och att man ser över 
andra tolkningar av EUs regle-
ringar. Det är ett nytt direktiv på 
gång inom EU - vi får se vad det 
innebär…  
I remissen som heter ”Läkemedel 
för särskilda behov” SOU 
2014:20 talar man om: 

 Att tillhandahållandeskyl-
digheten ska även gälla 
partihandeln 

 Licensen att sälja ett icke 
registrerat läkemedel ska 
ligga på apoteken ef-
tersom de har tillgång till 
information om var/hur 
man skaffar lm, men vi 
ska lämna en motivation 
per djurslag till LMV. 
Denna 
”Kommunikationslösning” 
ska ligga på eHälsomyn-
digheten, f.d. Apoteken 
Service AB, att hantera 
och den ska vara tillgäng-
lig för alla. 

 Att alla licensläkemedel 
ska finns i ett centralt re-
gister VARA, (som endast 
vissa har tillgång till, min 
anm.), och att dessa för-
skrivningar måste registre-
ras i NPL så vi kan få sta-
tistik över dem. 

 Att öka tillgängligheten via 
artikel 7 i Direktivet 
2001/82/EG, (att god-
känna ett lm som är god-
känt i annat EU- land om 
det är för ”nationens 
bästa”). 

 Förlängda jourdoser finns 
redan i SOU 2008:46 s 83 
(speciellt animalieprodukt-
ionens djur). 

Vår samverkansgrupp har disku-
terat att vi skall uppvakta den nya 
generaldirektören för LMV men vi 
har inte kommit ”till skott”. Det 
verkar inte som om veterinärkå-
ren över lag är oroade över till-
gången på djurläkemedel.  
Agneta Johnsson 

 
Rapport från Salmonella Hea-
ring i Jönköping den 24 okto-

ber 2014 
Utredningen har initierats av 
Jordbruksverket och utförts av 
Bengt Larsson, Marknadsavdel-
ningen, JV. Ny modell för över-
vakning och bekämpande av 
salmonella hos nötkreatur är ti-
teln på förslaget. Inbjudna var 
folk från mjölk- och köttföretagen 
i landet, LRF och småbrukarna. 
Rådgivande organ som Växa, 
Skånesemin, SvdHv m fl. Veteri-
närer från SVA, SVF och ViS. 
Livsmedelsverket, Folkhälsomyn-
digheten, (tidigare smittskyddsin-
stitutet), Socialstyrelsen m.fl. En 
ganska bred representation 
alltså. 
Övervakningen och bekämpning-
en har varit effektiv i så motto att 
det är ytterst få fall som är smit-
tade av inhemska produkter i 
Sverige, 0,5 %, men den är dyr 
och till viss del osäker. Vi hittar 
vid anonym screening i tankmjölk 
positiva antikroppsresultat i näst-
an alla län. 
Det är regeringen som via zoo-
noslagstiftningen reglerar kost-
nadsfördelningen mellan stat och 
företagare. Jordbruksverket be-
stämmer hur övervakningen och 
bekämpningen ska gå till, men 
eftersom en ändring medför kon-
sekvenser för näringen är det 
viktigt att dessa förankras väl 
inom näringen. 
Ett komplicerat uträkningsexem-
pel med en utveckling mot större 

Nya regler för resor med hund, katt och iller 
 

Den 29 december 2014 ändras den EU-lagstiftning som styr kraven 
för att resa med sällskapsdjur. Grundkraven är oförändrade, men 
vissa detaljer ändras. Utförligare information kommer i december. 
Här nedanför kan du nu läsa om ändringarna och vad som kvarstår.  
 

Ändringar som införs den 29 december 2014: 

 Inga tillstånd för införsel av djur yngre än tre månader 

 Rabiesvaccination tidigast vid tolv veckors ålder 

 Nya EU-pass, veterinärintyg och formulär för djurägare-

försäkran 

 Särskilda villkor för djur som måste resa ensamma 

 Djur som reser med ombud måste veterinärbesiktigas 

 Sällskapsdjur i grupp får träna och tävla utomlands utan 

besiktning och handelsintyg 

 Besiktning inom 48 timmar 

 Förtydliganden avseende köp av djur 

 Alla EU-länder kontrollerar resande djur 

 
Grundkraven kvarstår 
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Vid påvisat positivt tankmjölks-
prov över en viss nivå ska en 
uppföljande besättningsprovtag-
ning utföras! Men ingenstans står 
det vem som ska stå för denna?  
Det ligger väl i statens intresse/
ansvar att ta reda på vilken sal-
monella det är? Vid påvisat posi-
tivt tankmjölksprov. En bakteriellt 
positiv lymfknuta som påträffas 
vid slakten kommer också  att 
initiera en uppföljande besätt-
ningsprovtagning. 
Att fortsätta med dagens bristfäl-
liga övervakning och alldeles för 
dyra hantering eller utöka över-
vakningen och införa en annan 
hantering? Det är frågan! 
Förändringen medför en rätt stor 
ekonomisk nackdel för djurägar-
na initialt och ersättningarna bör 
därför utredas! 
Hur blir det med ”spärrlistor” – om 
detta går ut som tidigare till slak-
terier, mejerier, foderfirmor, råd-
givningsfolk eller blir detta också 
”djurägarens ansvar” 
Ja - hearingen initierade nog mer 
frågor än den gav svar på – och 
det blir inget remissförfarande 
eftersom JV är själv beslutande i 
frågan. 
Agneta Johnsson 

Ny landsbygdsminister. 
Ur Wikipedia: 

Sven-Erik Bucht, född 28 dec 

1954 i Karungi är Sveriges nya 

landsbygdsminister sedan 2014. 

Han var kommunstyrel-

sens ordförande och kommunal-

råd i Haparanda kommun 2003–

2010. Han utsågs till årets 

svensk 2007 av nyhetsmagasi-

net Fokus. Bucht var den person 

som lyckades övertyga IKEA-

grundaren Ingvar Kamprad att 

etablera ett nytt IKEA-varuhus i 

Haparanda. Därmed har Hapa-

randa vänt från att tidigare varit 

en uträknad utflyttningsbygd till 

att 2006 vara tillväxtkommun 

och färre besättningar men med 
ökat antal djur/besättning jämförs 
med en oförändrad utveckling. 
Sedan jämförs en oförändrad 
modell mot ett nytt förslag av 
salmonellahantering upp mot 
dessa. Trots att det i inledningen 
står att ” Utredningen inte ska 
föreslå vem som ska stå för kost-
nader”. Ganska förvirrande och 
som för mig som ”utredande ve-
terinär” med djurägarens per-
spektiv nära mig har jag lite svårt 
att ta detta till mig. 
Salmonellagarantierna som vi fick 
vid inträdet i EU omfattade le-
vande djur och färskt kött men 
omfattar numera endast obe-
handlat kött. Detta förutsätter att 
vi har en nationell övervakning 
bestående av provtagning, 3000 
kröslymfknuteprov i nötslakten för 
att säkerställer smittonivå på 
0,1% med 95% säkerhet. 
Den nya modellen, baseras på 
tankmjölksprovtagningar en gång 
per kvartal från alla leverantörer, 
antikroppstiter. Man antar då att 
vi hittar fler besättningar som har 
salmonella. Om man hamnar 
över ett värde av 20 räknas man 
som positiv och har man över 35 
ska en uppföljande provtagning 
leta efter bakterier i besättningen. 
Hur denna ska gå till djur/miljö 
och vem som ska betala den är 
inte bestämt. Hur provtagning av 
köttdjur ska gå till ska SVA 
komma med förslag på.  För öv-
rigt är det lindrigare restriktioner 
för djurägaren beträffande slakt – 
ett negativt träckprov inom 3 
veckor före slakt räcker. Troligen 
slaktar vi redan ett antal djur som 
befinner sig i smittade besättning-
ar som ej upptäckts ännu. Hindra 
smittspridning mellan besättning-
arna blir det viktigaste Livdjur får 
inte säljas utom under vissa be-
tingelser. Ansvaret för sanering 
lämnas till djurhållaren!  
Hjälp med rådgivning - dock ej 
kostnadsfritt? Lindrigare restrikt-
ioner beträffande gödselhante-
ringen som ska riskbedömas av 
SVA – detta blir svårt och kom-
mer att bli dyrt för djurägaren. 
Vill slakterierna ha djuren? Beror 
kanske på tillgång och efterfrå-
gan? 
Hur kommer mejerierna att rea-
gera – fortsatt intensiv provtag-
ning enl. Skånemejerier 
Det är många saker som måste 
förankras inom näringen innan ett 
genomförande. 
Uteblivna miljöersättningar har 
tagits upp som eventuellt ersätt-
ningsgrundande 
Restriktionerna föreslås kontrolle-
ras av Länsstyrelsen. Forts nästa sida 

nummer ett i hela landet, enligt 

tidningen Affärsvärldens mätning. 

I 2010 års val valdes Bucht – 

genom att erhålla 17 674 person-

valsröster – till riksdagsledamot 

för Norrbottensläns valkrets. Den 

3 oktober 2014 utsågs han til 

Sveriges landsbygdsminister i 

regeringen Löfvén. 

 

Ur Aftonbladet: 
Landsbygdsminister Sven-Erik 
Bucht (S) har haft en tuff start 
med kritiken om stugorna utan 
bygglov. 
Nu har han tappat rösten, blöder 
näsblod och saknar någonstans 
att bo. 
– Jag söker förtvivlat efter en 
bostad i Stockholm, säger han till 
Norrländska socialdemokraten. 
För två veckor sedan avslöjade 
Dagens Nyheter att Sven-Erik 
Bucht byggt fyrastugor utan 
bygglov utanför Haparanda. 
Kan inte prata 
Bucht hävdade att stugorna var 
byggda på 70- och 80-talen och 
att bygglov inte krävts. Men flyg-
foton visar att stugorna uppförts 
under 1990-talet. 
I en intervju med Norrländska 
Socialdemokraten, NSD, som 
publiceras i dag framträder en 
sliten minister, som inte kan prata 
på grund av virus på stämban-
den, och som täppt till en blö-
dande näsa med en bomullstuss. 
Bucht beskriver att han saknar 
tillgängligheten han kunde er-
bjuda väljarna som kommunalråd 
och riksdagsledamot. Den möjlig-
heten finns inte som minister. 
Skaffat hemligt nummer 
– Det ringde tusen gånger de 
första dagarna. Jag fick tusentals 
brev. Jag var tvungen att skaffa 
hemligt nummer för frun fick inte 
vara i fred, säger han till NSD. 
Dessutom har han inte lyckats 
hitta någonstans att bo i huvud-
staden. Han ber NSD-reportern 
att skicka ut en vädjan: 
– Jag söker förtvivlat efter en 
bostad i Stockholm. Är det någon 
norrbottning som har ett tips så 
hör av er. 
 
 

Distriktsveterinärerna  
i Jämtland har invigt ny  

veterinärstation i Brunflo. 
Den 19 november invigde lands-
hövdingen de nya mottagningen. 
Man bjöd på fårvallning och vi-
sade polishundar i arbete. Den 
nya mottagningen har små-
djursklinik och en ny hästmottag-
ning.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Socialdemokrat.Sven-Erik_Bucht_1c301_5927.jpg
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Distriktsveterinärer  
vill bli privata. 

Distriktsveterinärerna i Sven-
ljunga vill lämna Jordbruksver-
ket och stå på egna ben. Om 
detta blir verklighet blir Sven-
ljunga den andra statliga stat-
ionen i landet som säljs ut. 
 

Svensk Djursjukvård går 
ihop med SLA 

Svensk Djursjukvård beslu-
tade vid sin extra årsstämma 
att gå upp i SLA, Skogs- och 
Lantarbetsgivareförbundet. 
 
Nya regler för Jordbruksver-

kets officiella veterinärer 
I januari 2015 träder Jord-
bruksverkets nya föreskrifter 
om officiella veterinärer i kraft 
(exakt datum när de börjar 
gälla är ännu inte bestämt). 
Föreskrifterna innebär att 

Hård konkurrens 
Det är hård konkurrens om 
högskoleplatserna i Sverige. 
Flest sökande per studieplat-
ser är det på psykolog-, veteri-
när-, läkar- och juristprogram-
men, enligt en ny rapport från 
Universitetskanslersämbetet 
(UKA). 
Inför hösten 2014 sökte 
425.000 personer till olika 
program och kurser vid uni-
versitet och högskolor i Sve-
rige. Det är en ökning med 3 
procent jämfört med förra året. 
Sammanlagt blev 243.000 
sökande antagna, en-
ligt UKA:s rapport. 
De yrkesexamensprogram 
som hade flest behöriga sö-
kande per studieplats var 
följande: 
1, Psykolog, med 9,7 sökande 
per studieplats. 
2. Veterinär, med 7,1 sökande 
per studieplats. 
3. Läkare, med 6,6 sökande 
per studieplats. 
 
 

En God Jul 

och  

Ett Gott Nytt År  

tillönskas  

alla läsare! 

ViS:s styrelse. Adresser och e-post. 
Ordförande: Lars-Håkan Håkansson, Bangårdsgatan 8, 523 37 ULRICEHAMN, lhs.vetab@telia.com 
Vice ordf: Per Josefsson, Norragård Vesslarp, 280 64 GLIMÅKRA, pellevet@vesslarp.nu 
Sekreterare: Agneta Johnsson, Flackarps Skolväg 11, 245 61 STAFFANSTORP, 046-127239(F), agneta@flackarp.com  
Kassör: Mikael Fälth, Nygatan 21, 341 35 LJUNGBY, 070 515 09 44 (A), 0372-14800 (F), mikael.falth@veterinarfalth.se 
Ledamot: Håkan Onsjö, Fröjel Gustavs 452, 623 55 KLINTEHAMN, onsjo@telia.com  

Jordbruks-
verket kom-
mer att ställa 
särskilda 
krav på de 
privat-

praktiserande officiella veteri-
närer som verket förordnat. 
Föreskrifterna ligger även till 
grund för en arbetsinstruktion 
som Distriktsveterinärerna 
kommer att anta för sina an-
ställa officiella veterinärer. 
Samma villkor kommer där-
med att gälla för alla officiella 
veterinärer inom Jordbruks-
verkets ansvarsområden vilket 
är något som föreningen ViS 
arbetat för. Övergångsregler 
skall garantera att introdukt-
ionen av de nya kraven blir 
smidig. På vår hemsida kan 
du läsa mer - 
www.veterinarer.se 

http://www.uka.se/download/18.6c77801f149128e301c903de/1416469567409/SM-sokande-antagna-2014-UF46SM1401.pdf
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