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Besiktning av djur på slakterier
På regionstämman i Halland lyftes behovet av en förbättrad dialog och
samarbete mellan officiella veterinärer på slakterier (OV), distriktsveterinärer
och djurägare när det gäller av OV noterade mindre avvikelser på slaktdjur.
LRF Halland lyfter vidare att besättningsveterinärens bedömning av djuren
måste tillskrivas stor vikt och vägas in i den officiella veterinärens slutliga
bedömning när det gäller om frågan ska skickas vidare som information till
länsstyrelsen eller ej. Enligt LRF Halland bör en rättslig process undvikas i det
fall djurhållningen normalt sett bedöms som god. En dialog skulle kunna
avvärja behovet av att inleda en sådan process enligt LRF Halland.
Riksförbundsstyrelsen är väl medveten om de problem som finns rörande
djurskyddskontroller vid slakteri och delar LRF Hallands bedömning och
beskrivning. Problematiken är till och med mer omfattande och bredare än
enbart frågan som lyfts. Styrelsen anser att detta är en prioriterad fråga. LRF
arbetar därför för en korrekt, rättssäker och rimlig hantering där dialog förs
mellan OV, besättningsveterinär och djurägare. Ett intensivt arbete pågår sedan
en tid tillbaka tillsammans med Gård- och Djurhälsan. Det har genomförts en
rad möten med såväl Livsmedelsverket som Jordbruksverket. I juli har det även
skickats ett brev till landsbygdsministern från LRF tillsammans med andra
organisationer i näringen. Problemen med Livsmedelsverkets kontroller har
påtalats i brevet och LRF och övriga organisationer begär ett möte med
näringsdepartementet för att komma vidare i frågan.
LRF kommer naturligtvis även fortsättningsvis i framtida kontakter med
Livsmedelsverket understryka behovet av en dialog mellan OV,
besättningsveterinärer samt djurägare. Det skulle ge en större ömsesidig
förståelse och möjlighet till snabbare rättelse i de fall detta behövs vilket är till
gagn för djurskyddet.
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