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Sammanfattning 
Det finns, som utredningen konstaterar, tydliga tecken på att 
arbetsförhållandena inom svensk djursjukvård idag leder till ohälsa hos 
djurhälsopersonalen. Länsstyrelsen Blekinge anser att det är viktigt att 
detta utreds vidare för att skapa en långsiktigt hållbar bransch och 
arbetssituation och för att inte riskera ett försämrat djurskydd och 
smittskydd. 

Länsstyrelsen anser vidare att den föreslagna beredskapstjänsten och 
avlivningstjänsten inte är en fullgod ersättning till tillgång till kliniskt 
arbetande veterinär dygnet runt. Länsstyrelsen anser att utredningens 
förslag om att Distriktsveterinärerna enbart ska erbjuda veterinär service 
mellan klockan 06.00 och 23.00 riskerar att leda till bland annat ett 
försämrat djurskydd. Enligt djurskyddslagen ska ett djur som är skadat 
eller sjukt ges nödvändig vård. Denna vård kan i många fall inte ges 
genom endast rådgivning på distans. Enligt djurskyddslagen ska djur 
också behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Om 
tillgång till veterinärvård hela dygnet saknas anser länsstyrelsen att det 
uppstår en risk att dessa lagmässiga krav inte kan uppfyllas. 

Länsstyrelsen förordar att verksamhetstillsyn ska införas inom djurens 
hälso- och sjukvård, men ser även ett behov av att inte bara enskild 
djurhälsopersonal utan även verksamheter kan anmälas till 
ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. 

Om en ny period med övergångsbestämmelser införs för att djurvårdare 
på nivå 3 ska kunna få legitimation som djursjukskötare anser 
länsstyrelsen att det bör vara Statens Lantbruksuniversitet (SLU) som 
examinerar för att säkerställa att de som får legitimation har kompetens 
som motsvarar den treåriga utbildningen till djursjukskötare.  

Om verksamhetstillsyn införs och om antalet tillsynsobjekt för 
länsstyrelserna inom djurhälsopersonal ökar är det av yttersta vikt att 
länsstyrelserna även får finansiering för att kunna utföra tillsynen. 
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Länsstyrelsens yttrande 
Länsstyrelsen Blekinge lämnar nedanstående synpunkter på utredningen 
om Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård (SOU 
2022:58). I övrigt tillstyrker länsstyrelsen förslagen i remissen, däribland 
att verksamhetstillsyn ska införas inom djurens hälso- och sjukvård. 

5.10.1 Jordbruksverket ska säkerställa att alla djur i människans 
vård ska kunna få hälso- och sjukvård och att det finns tillgång till 
tillfredsställande veterinär service oavsett tidpunkt på dygnet, om 
det finns djurskyddsskäl 
Länsstyrelsen tillstyrker delvis förslaget.  

Länsstyrelsen avstyrker inte förslaget om ändrad formulering i 
lagstiftningen för att öka flexibiliteten i Distriktsveterinärernas 
verksamhet, men delar inte utredningens uppfattning om innebörden av 
tillfredställande veterinär service. Länsstyrelsen anser exempelvis inte 
att tillgång till veterinär för rådgivning är en tillräcklig ersättning för 
tillgång till kliniskt verksam veterinär som kan undersöka och behandla 
djuret. 

Länsstyrelsen delar utredningens bedömning att akutsjukvård för 
lantbrukets djur ska prioriteras vid bedömning av vilket ansvar staten ska 
ta för veterinär service, men anser att det finns fler faktorer att ta hänsyn 
till. Även hästars akutsjukvård i fält behöver prioriteras då det vid många 
vanliga akuta sjukdomstillstånd hos häst, som kolik, kraftiga hältor och 
förlossningar ofta är olämpligt eller omöjligt att transportera hästen. I 
flera delar av landet är det också mycket långa sträckor att transportera 
häst till klinik under beredskapstid, till exempel östra Blekinge, Kalmar 
och Öland. Detta innebär att det, förutom veterinärvård i fält, finns ett 
behov av att göra en första veterinär bedömning om hästen kan 
transporteras och att påbörja behandling inför transport till klinik för att 
undvika att hästen utsätts för ett onödigt lidande under transporten. Om 
möjlighet till undersökning och behandling på plats saknas riskerar 
hästar att dö på transporten eller transporteras flera timmar för att sedan 
avlivas direkt när de kommer fram till djursjukhus. 

Även om möjligheten att transportera smådjur till vård är större och de 
dygnetruntöppna vårdinstanserna är fler finns det också här områden, 
även i södra Sverige, där transportsträckorna blir långa. Även detta anser 
länsstyrelsen måste beaktas vid bedömning av tillfredställande veterinär 
service och risk för försämrat djurskydd om tillgången till kliniska 
veterinärer dygnet runt minskas. 
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Modell 5 anpassad veterinär service 

Utredningen föreslår en lösning där Distriktsveterinärerna bara ska åta 
sig uppdrag som inkommer mellan kl. 06.00 till 23.00, om ett sådant 
upplägg innebär tillfredställande veterinär service och att detta i så fall 
ska kompletteras med ett antal olika aktiviteter. Enligt djurskyddslagen 
ska ett djur som är skadat eller sjukt ges nödvändig vård. Denna vård 
kan i många fall inte ges genom endast rådgivning på distans. Enligt 
djurskyddslagen ska djur också behandlas väl och skyddas mot onödigt 
lidande och sjukdom. Om tillgång till veterinärvård hela dygnet saknas 
anser länsstyrelsen att det uppstår en risk att dessa lagmässiga krav inte 
kan uppfyllas. 

Länsstyrelsen anser att möjligheten att kontakta veterinär via en 
beredskapstjänst är ett bra komplement men inte en fullgod ersättning till 
att ha kliniskt verksam veterinär i beredskap. De fall som inkommer 
under nattetid är ofta mycket akuta och kan inte lösas genom endast 
rådgivning. Konsekvenserna för djuren riskerar i många fall att bli 
mycket allvarliga om veterinärvården fördröjs. Vid exempelvis en 
kalvning eller en fölning riskerar både moderdjuret och avkomman att 
dö och vid kolik eller fraktur riskerar lidandet för djuret att bli mycket 
stort. De ekonomiska konsekvenserna för djurhållarna riskerar också att 
bli stora om djur som hade kunnat räddas med vård i rätt tid istället dör 
eller måste avlivas. Om vården fördröjs riskerar också vårdbehovet att 
öka och prognosen att bli sämre till följd av att tillståndet kan ha 
försämrats eller komplikationer tillkommit. Detta medför både risk för 
ökat lidande för djuren och ökade kostnader för djurhållaren. En mer 
omfattande vård blir också ofta mer tidskrävande. Detta riskerar att 
medföra både en djurskyddsmässig försämring och ett ökat behov av 
veterinära resurser i en situation där brist på veterinära resurser redan är 
ett påtagligt problem.  

Länsstyrelsen anser inte heller att den avlivningstjänst för avlivning av 
lantbrukets djur som utredningen föreslår är en lösning på de problem 
som riskerar att uppstå om veterinär inte finns tillgänglig. De flesta 
lantbrukare är inte i behov av en sådan tjänst, då de själva kan ombesörja 
avlivning i akuta fall. Om en avlivningstjänst ska införas nattetid skulle 
det snarare finnas ett behov för hästar. Avlivas nötkreatur och häst 
istället för att ges vård kan det också innebära stora ekonomiska förluster 
för djurhållaren då djuret i sig kan ha ett stort ekonomiskt värde. 

Länsstyrelsen anser inte heller att det är lämpligt att fler tillstånd får 
behandlas inom villkorad läkemedelsbehandling (ViLA) under de tider 
på dygnet då veterinär inte finns i tjänst. Vad som får behandlas inom 
ViLA bör vara baserat på vilka tillstånd som anses lämpliga att 
djurhållaren behandlar utan föregående veterinärundersökning av djuret, 
inte på om veterinär finns tillgänglig. En stor andel av besättningarna 
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med lantbruksdjur har heller inte ViLA och kommer därmed inte ha 
nytta av en sådan förändring. Det blir heller inget heltäckande alternativ 
då alla sjukdomstillstånd inte kommer att kunna behandlas på detta sätt. 

Länsstyrelsen anser också att förslaget riskerar att medföra negativa 
konsekvenser för sällskapsdjur och häst då det sannolikt finns delar av 
landet där privata aktörer inte kommer att ta ett ökat ansvar för dessa 
djur om Distriktsveterinärernas beredskap minskar. Många privata 
aktörer har redan idag problem med att hålla öppet kvälls- och nattetid 
på grund av hög arbetsbelastning och svårigheter att rekrytera tillräckligt 
mycket personal, vilket kan påverka möjligheten att ta emot ytterligare 
patienter och att kompensera för minskade öppettider hos 
Distriktsveterinärerna. 

5.11.2 Distriktsveterinärerna ska ha möjlighet att utforma sin 
verksamhet utifrån behov av hälso- och sjukvård för lantbrukets 
djur och ska erbjuda veterinär service mellan kl. 06.00 och 23.00 
om djurskyddet kan upprätthållas, samt ska ansvara för att det 
finns en beredskapstjänst för veterinär rådgivning för lantbrukets 
djur och häst   
Länsstyrelsen avstyrker förslaget. 

Utredningen menar att privata aktörer borde kunna förväntas ta ett större 
ansvar för att upprätthålla veterinär service under hela dygnet, men att 
det för att säkerställa djurskyddet också krävs att staten tar ett ansvar för 
att djur ska kunna få vård. Länsstyrelsen anser att även om 
målsättningen är att privata aktörer ska ta större ansvar är det mycket 
viktigt att statens ansvar inte minskas innan en annan hållbar lösning 
finns och att det kan behöva utredas ytterligare hur denna lösning ska se 
ut. Det är mycket viktigt att en välfungerande och långsiktig lösning 
finns innan förändringar görs. Detta för att inte riskera försämrat 
djurskydd och försämrade arbetsförhållanden för veterinärer och övrig 
djurhälsopersonal i en redan ofta ansträngd arbetssituation. 
Utgångspunkten borde vara att beredskap ska finnas dygnet runt, med 
möjlighet för Distriktsveterinärerna att minska sina öppettider om 
förutsättningar finns, inte tvärt om.  

Det saknas också information i utredningen om hur mycket förbättring i 
schemaläggningen för veterinärer som väntas uppnås genom att stänga 
klockan 23.00-06.00. Uppdrag som rings in strax innan klockan 23.00, 
vilka förmodligen kommer att öka, kan leda till att veterinären får jobba 
stora delar av natten i alla fall och avstängd telefon klockan 23.00-06.00 
är för kort tid för att kunna räknas som dygnsvila.    

Länsstyrelsen anser också att förslaget innebär smittskyddsmässiga 
risker. Enligt utredningen ska Jordbruksverket även fortsatt säkerställa 
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tillgången till veterinärer vid utbrott av smittsamma sjukdomar och 
organisationen för detta ska i grunden bestå av statligt anställda 
veterinärer. Det saknas information i utredningen hur det ska säkerställas 
att det finns veterinärer i hela landet som kan utföra detta arbete vid 
akuta händelser, om Distriktsveterinärerna inte ska ha kliniskt arbetande 
veterinärer i beredskap dygnet runt.    

Privata aktörer bör ha huvudansvaret för smådjurssjukvården 

Enligt utredningen har gröna arbetsgivare uppgett att den privata 
veterinära smådjursvården kan säkerställa tillgång till veterinärvård 
dygnets alla timmar i stora delar av Sverige. Länsstyrelsen saknar 
information om vad som anses vara acceptabel restid när denna 
bedömning görs. Svenska kennelklubben har enligt utredningen ansett 
att restiden inte under någon del av dygnet bör överstiga tre timmar. 
Enligt länsstyrelsens bedömning finns det delar av även södra Sverige 
där detta i nuläget inte kan upprätthållas. Det är också viktigt att tänka på 
att tre timmars restid till vård inte är möjligt för alla djurhållare och inte 
vid alla sjukdomstillstånd. Av djurskyddsskäl är det viktigt att 
åtminstone möjlighet till hjälp med avlivning vid allvarliga tillstånd 
finns på närmare håll. Om avsikten är att flytta över större del av 
ansvaret för tillgång till veterinärvård för smådjur till privata aktörer är 
det viktigt att en noggrannare bedömning görs av förutsättningarna i 
aktuella områden och av vilka åtgärder som kan behövas för att 
säkerställa att privata aktörer ska kunna hålla öppet dygnet runt. 

En beredskapstjänst bör inrättas 

Länsstyrelsen ser positivt på förslaget att inrätta en beredskapstjänst, 
men anser inte att det kan ersätta tillgång till klinisk veterinärvård. En 
digital tjänst kan vara ett bra komplement men kan inte ersätta behovet 
av vård i akuta/allvarliga fall. Den tänkta beredskapstjänsten ska också 
vända sig till lantbrukets djur och häst. En stor del av djurhållarna inom 
lantbrukets djur har djurhållningen som yrke och har därmed ofta mer 
kunskap och erfarenhet gällande sjukdomar och andra tillstånd som 
kräver vård än vad smådjursägare och hästägare har. Behovet av en 
rådgivningstjänst på beredskapstid är därmed i de flesta fall mindre och 
de fall där veterinär kontaktas under beredskapstid är oftast akutfall där 
veterinärvård behövs. 

Enligt utredningens förslag ska privata veterinärer som bedriver 
veterinärvård till lantbrukets djur och häst ha möjlighet att ansluta sig till 
beredskapstjänsten så att djurhållare kan hänvisas dit. Detta anser 
länsstyrelsen teoretiskt är ett bra förslag, men då problemet i dagsläget 
ofta är brist på veterinärer och att privatpraktiserande veterinärer lägger 
ned sin beredskapsverksamhet, är länsstyrelsen tveksam till om detta i 



Länsstyrelsen Blekinge Yttrande  
 

2023-03-15  
 

6 (10) 
 

280-6081-2022  

 
 

praktiken kommer att fungera och i vilken omfattning det kommer att 
finnas veterinärer som vill och kan anmäla sig till tjänsten.  

5.12.3 Distriktsveterinärernas etablering ska grundas på en 
marknadsanalys 
Länsstyrelsen tillstyrker delvis förslaget. 

Även om ett utökat system med marknadsanalyser som grund för 
etablering av Distriktsveterinärerna utvecklas är det viktigt att det också 
finns ett system där akuta problem gällande tillgång till veterinär service 
kan hanteras. Brister i tillgång till veterinär service i ett område kan 
uppstå med kort framförhållning. Saknas möjlighet att då vidta åtgärder 
riskerar allvarliga djurskyddsbrister att uppstå. Länsstyrelsen håller med 
utredningen om att Distriktsveterinärerna inte kan förväntas etablera sig 
i ett nytt område på kort tid, men det är samtidigt viktigt att det finns 
åtgärdsplaner för vad som ska göras om problem uppstår i ett område 
med kort varsel, för att säkerställa att djurskyddet upprätthålls. 

5.13.2 Möjligheten att upphandla veterinär service av allmänt 
intresse ska finnas kvar 
Länsstyrelsen anser att det borde utredas ytterligare varför så få privata 
aktörer har varit intresserade av att lämna anbud vid upphandlingar av 
veterinär service och om förändringar skulle kunna genomföras för att 
förenkla/göra det mer attraktivt för privata aktörer att upprätthålla 
veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse. Denna utredning kan 
vara särskilt motiverad med tanke på de förändringar som djurens hälso- 
och sjukvård har genomgått de senaste åren. I övrigt tillstyrker 
länsstyrelsen förslaget. 

6.8.1 Möjlighet för djurvårdare att ansöka om godkännande hos 
Jordbruksverket och möjlighet för djurvårdare på nivå 3 att få 
legitimation som djursjukskötare 
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget om införande av beteckningen 
godkänd djurvårdare och att dessa ska tillhöra djurhälsopersonalen.  

Om en ny period med övergångsbestämmelser införs för att djurvårdare 
på nivå 3 ska kunna få legitimation som djursjukskötare är det mycket 
viktigt att säkerställa att de som får legitimation på detta sätt har 
kompetens som motsvarar den treåriga utbildningen till djursjukskötare. 
För att säkerställa detta anser länsstyrelsen att det bör vara Statens 
Lantbruksuniversitet (SLU) som examinerar och att examinationen bör 
vara både teoretisk och praktisk. 
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Om godkända djurvårdare blir en del av djurhälsopersonalen ökar antalet 
tillsynsobjekt för länsstyrelsen. Det är då viktigt att länsstyrelsen får 
medel för att genomföra denna tillsyn.  

7.10.4 Journal ska som huvudregel föras på svenska men 
undantag bör tillåtas 
Länsstyrelsen tillstyrker delvis förslaget.  

Om journal förs på engelska är det mycket viktigt att man säkerställer att 
inte bara djurhållaren utan även andra inom djurhälsopersonalen vid 
behov kan ta del av journalen/uppgifter från journalen på svenska. Man 
kan inte förutsätta att engelska fackliga/medicinska termer är kända för 
alla som arbetar inom djursjukvården, även om kunskaperna i engelska i 
övrigt kan vara goda. Om missförstånd uppstår på grund av språkliga 
problem kan risken för brister vården öka. 

8.7.6 Uppdrag till Jordbruksverket och länsstyrelserna att 
genomföra förberedelsearbete som behövs för att införa 
verksamhetstillsyn 
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget, men det är viktigt att länsstyrelserna 
får tillräckliga medel för att bidra till det förberedelsearbete som behövs 
för att införa verksamhetstillsyn. 

8.8.3 Verksamhetstillsynen ska finansieras med offentliga medel 
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget, men det är mycket viktigt att 
länsstyrelserna får tillräckliga medel för att genomföra tillsynen. 

8.9.2 Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård ska 
informera länsstyrelsen om ärenden och beslut som kan antas 
vara av betydelse för länsstyrelsens roll som tillsynsmyndighet 
över verksamheter 
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.  

Länsstyrelsen anser också att det finns ett behov av att anmälningar till 
ansvarsnämnden ska kunna riktas mot verksamheter inom djurens hälso- 
och sjukvård, inte bara enskild djurhälsopersonal och att detta bör 
utredas vidare. Som djursjukvården ser ut idag är ofta flera personer 
inblandade i vården av ett djur. Det är därför viktigt att även brister i 
vården av en enskild patient på verksamhetsnivå kan utredas på samma 
sätt som sker när enskild djurhälsopersonal anmäls till ansvarsnämnden. 
Precis som införandet av verksamhetstillsyn kan detta bidra till att 
ansvaret för ett missförhållande läggs på rätt nivå. Förutom en 
djurskyddsmässig nytta och en förenkling för djurägare som vill göra en 
anmälan skulle detta sannolikt även kunna leda till en förbättrad 
arbetsmiljö för djurhälsopersonal.  



Länsstyrelsen Blekinge Yttrande  
 

2023-03-15  
 

8 (10) 
 

280-6081-2022  

 
 

9.3.1 Det finns behov av ökad transparens för att ge konsumenter 
möjlighet att jämföra kostnader för hälso- och sjukvård för djur 
Länsstyrelsen anser att det är bra att det finns en transparens och 
möjlighet att jämföra kostnader för olika åtgärder och behandlingar. 
Frågan är dock komplex då det ofta är mycket svårt att i förväg veta 
vilken utredning och behandling som behöver göras av ett sjukt djur. 
Länsstyrelsen anser därför att det behöver utredas närmare hur en ökad 
transparens kan utformas på bästa sätt.   

Allmänna synpunkter 

5.10 Statens ansvar för djurens hälso- och sjukvård 
Enligt utredningen har Jordbruksverket och Distriktsveterinärerna 
beskrivit en ”i det närmaste alarmerande situation” med allt högre 
arbetsbelastning och svårighet att rekrytera veterinärer, som gör att man 
riskerar att behöva välja mellan en god arbetsmiljö och ett 
tillfredställande djurskydd. Länsstyrelsen anser att det är mycket viktigt 
att detta tas på allvar och att åtgärder vidtas. Den aktuella utredningen 
tar upp förslag för att förbättra förutsättningarna för 
Distriktsveterinärerna, men även andra aspekter kan behöva utredas 
ytterligare, gällande bland annat hur beredskapen ska organiseras för att 
fler veterinärer ska vilja/kunna delta.  

Länsstyrelsen anser också att det skulle behövas ytterligare utredning av 
varför situationen har blivit sådan att så få veterinärer vill/kan arbeta i 
verksamheter som erbjuder djursjukvård dygnet runt och vilka åtgärder 
som behöver vidtas för att ändra på detta. Målet borde vara att få en 
fungerande beredskap dygnet runt, istället för att minska beredskapen 
med ökade risker för bland annat bristande djurskydd som följd. 

7.7.5 Djurhälsopersonalens arbetsförhållanden 
Det påpekas i utredningen att det finns tydliga tecken på att 
arbetsförhållandena inom svensk djursjukvård leder till ohälsa hos 
djurhälsopersonalen, men att det inte varit inom ramen för utredningens 
uppdrag att närmare granska detta. Länsstyrelsen anser att det är viktigt 
att problemen med djurhälsopersonalens arbetsförhållanden utreds 
vidare och att åtgärder vid behov vidtas.  

Det finns behov att ytterligare utreda vilka faktorer och förhållanden 
som försvårar för djurhälsopersonal att vilja eller kunna arbeta kvar på 
arbeten med exempelvis beredskaps- eller jourtjänst. Problem som dålig 
arbetsmiljö och ohållbar arbetsbelastning riskerar att leda till att personal 
inte vill eller kan arbeta kvar eller behöver gå ned i arbetstid för att orka. 
På så sätt riskerar en redan ansträngd situation att förvärras. 
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Investeringen i att utbilda fler veterinärer/djursjukskötare blir heller inte 
fullt utnyttjad om de som utbildas inte stannar kvar i yrket eller de 
nyutbildade inte får bra förutsättningar när de kommer ut i arbetlivet. 
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att problemen med 
djurhälsopersonalens arbetsförhållanden utreds vidare för att skapa en 
långsiktigt hållbar bransch och en hållbar arbetssituation för de som 
arbetar inom branschen. Att inte beakta dessa problem kan, förutom 
ohälsa hos djurhälsopersonalen, leda till risk för försämrat djurskydd och 
smittskydd.  

Frågan om bastjänstgöring för veterinärer 
Länsstyrelsen håller med utredningen om att det kan finnas anledning att 
utreda frågan om bastjänstgöring för veterinärer vidare. Bastjänstgöring 
skulle kunna öka både kunskapsnivån och säkerheten i yrkesrollen hos 
nyutexaminerade veterinärer, vilken både kan ge en förbättrad 
arbetssituation och förbättrad vård. 

Allmänna råd om tillsyn av djurhälsopersonal 
Länsstyrelsen håller med utredningen om att det finns skäl att se över de 
allmänna råden om rekommenderade kontrollintervall för tillsyn av 
djurhälsopersonal.  

Enligt länsstyrelsens bedömning finns det flera mindre sakfel i texten på 
sidan 366–367 i utredningen: Kraven på särskild utbildning för veterinär 
som vill förskriva läkemedel för ViLA gäller endast vid förskrivning till 
mjölkproducerande nötkreatursbesättningar. E-tjänsten där lantbrukaren 
registrerar behandlingar gäller enbart mjölkproducerande 
nötkreatursbesättningar och är inget krav att använda. Dessa sakfel 
påverkar inte länsstyrelsens bedömning om att de rekommenderade 
kontrollintervallen för tillsyn av djurhälsopersonal bör ses över.  

11.5.1 Konsekvenser av förslagen om åtgärder för att säkerställa 
att det veterinära åtagandet inom veterinär service och vid utbrott 
av smittsamma djursjukdomar kan utföras på ett ändamålsenligt 
sätt 
Länsstyrelsen delar inte utredningens bedömning gällande 
konsekvenserna av förslaget om anpassad veterinär service. Det finns 
risk att djurhållare med sällskapsdjur och häst under vissa tider av 
dygnet får mer än bara något längre till närmaste veterinärmottagning. 
Kundunderlaget för privata veterinärföretag kommer sannolikt öka 
nattetid, men det är inte säkert till att det leder till ökade öppettider om 
orsaken till att de inte har öppet nattetid nu är annat än bristande 
kundunderlag (till exempel personalbrist). En beredskapstjänst med 
rådgivning för djurhållare till lantbruksdjur kan vara ett bra komplement 
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men kan inte ersätta möjlighet att få hjälp av veterinär i beredskap och 
länsstyrelsen anser att det i jämförelse med att veterinärvård finns 
tillgängligt dygnet runt kommer att vara en försämring av djurskyddet. 
Lantbrukare har också sannolikt mindre behov av en sådan 
beredskapstjänst än till exempel en smådjursägare.  

11.7.1 Konsekvenser för djurskyddet  
Enligt utredningen motiveras förändringarna i det statliga åtagandet om 
veterinär service med att det nuvarande systemet medför att 
Distriktsveterinärernas veterinära resurser inte används optimalt och att 
Distriktsveterinärerna har angett att den nuvarande situationen är 
ohållbar och därmed på sikt medför risk för försämrat djurskydd. 
Länsstyrelsen håller med om att förändringar behöver ske så att 
Distriktsveterinärerna får en hållbar arbetssituation. Länsstyrelsen anser 
dock att åtgärden i första hand bör vara att försöka hitta en lösning som 
gör att fler veterinärer kan och vill bidra till beredskapen, istället för att 
minska beredskapen. De förändringar som utredningen föreslår riskerar 
att försämra djurskyddet och även att medföra negativa ekonomiska 
konsekvenser för djurhållare om till exempel ett djur behöver avlivas på 
grund av att det inte finns veterinär i tjänst, eller om vården blir 
dyrare/mer omfattande för att den fördröjs.  

Det finns enligt länsstyrelsens åsikt i nuläget inte goda möjligheter för 
vård av sällskapsdjur i privat regi dygnet runt i hela landet.  

En beredskapstjänst för häst och lantbrukets djur kan inte göra att 
veterinär service kan tillhandahållas på en tillfredställande nivå. 
Länsstyrelsen bedömer inte det som sannolikt att privata veterinärer 
kommer att ansluta sig till beredskapstjänsten i sådan omfattning att det 
gör att djur i hela landet vid behov av akutvård kan hänvisas dit.  

Avlivning av lantbruksdjur (och hästar) som inte kan få vård i tid kan 
vara ett djurskyddsmässigt bra alternativ men kan få negativa 
konsekvenser till exempel ekonomiskt.  

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Ulrica Messing med länsveterinär 
Malin Collin som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
länsveterinär Sandra Draaisma medverkat.  

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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