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Motionens innehåll
Motionen lyfter en upplevd kompetensbrist hos dagens veterinärer i frågan om
foderlära kopplad till djurproduktion och djurs välmående. Vidare kopplas
denna kunskapsbrist till att det i veterinärutbildningen idag endast ingår en
grundkurs i foderlära. För att råda bot på problemet föreslår motionen att det
vore önskvärt att alla veterinärstudenter i framtiden fick läsa fler kurser i
foderlära. I synnerhet om man ska arbeta med lantbruksdjur. Med detta som
grund yrkar motionären att LRF ska ta upp en dialog med SLU som
förhoppningsvis leder till att de inför mer foderlära i utbildningen och att
motionen förs vidare till LRFs riksstämma.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Av Sveriges alla yrkesverksamma veterinärer är idag hälften utbildade i
Sverige och resterande hälft utomlands. För att med utländsk examen bli
legitimerad veterinär i Sverige krävs en godkänd ansöka hos Jordbruksverket.
Nödvändiga kunskaper i svenska språket, kunskap om svensk lagstiftning,
läkemedelsförskrivning och eventuellt något mer beroende på vilket land de är
utbildade i är också krav. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU tillhanda-håller
den svenska veterinärutbildningen vilken vi från LRFs sida har möjlighet att
påverka och gör genom olika former av samverkan. LRF riks arbetar aktivt
med frågor kopplat till veterinärtillgång och den veterinära utbildningens
innehåll och attraktionskraft i möten med ansvariga myndigheter,
utbildningsinstans med flera. Ett stort problem idag är att vi har för få
veterinärer som vill arbeta med lantbrukets djur samt ha jourtjänstgöring. LRF
verkar b.la. för inrättande av förkunskapskrav om, eller praktik på framförallt
gårdar med lantbrukets djur vid antagningen av veterinärstudenter. Vidare
ställs krav på uppdatering av innehållet i veterinärutbildningen samt åtgärder
för att höja attraktiviteten i yrket.
Den teoretiska massa som ska läras under 5,5 år för examen är stor och att
kräva att den nyutexaminerade veterinären ska kunna avancerad
foderrådgivning anser regionstyrelsen inte är rimlig. MEN finns intresse av
djurslaget kan det i sig driva att veterinären att efter examen förkovra sig i
ämnet ”foderlära” och etablerar nära och tydligt samarbete med gårdens
ägare/djuransvarig och foderrådgivare/andra rådgivare till gården.
Som det ser ut idag så har våra Rådgivningsorgan i Sverige bättre kunskap om
foderstater.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta:
att

Motionen genom detta svar anses besvarad.

