Idag är det:

Förenklingsförslaget

Svårt att göra rätt

Bidrar till konkurrenskraft

Problem med tillämpning

Ökar investeringsviljan

Problem med lagstiftning

Möjliggör fler arbetstillfällen
Ger miljönytta
Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?

Villkorad läkemedelsanvändning, ViLa, innebär att lantbrukare under vissa förutsättningar kan ha läkemedel
hemma och själv inleda behandling om vissa särskilt bestämda symtom uppstår. ViLa förutsätter att
lantbrukaren har gått en utbildning och att det finns en veterinär kopplad till gården.
ViLa mjölk har funnits sedan 2016. Sedan föreskrifterna om villkorad läkemedelsanvändning började gälla
har kunskapen kring ViLA ökat, framförallt kring nötkreatur. Det finns goda exempel på hur det förebyggande
djurhälsoarbetet ökat, och hur det skulle kunna utvecklas. Föreskrifterna och regelverket kring villkorad
läkemedelsanvändning är omoderna och behöver därför ses över och anpassas till dagens förutsättningar.
De senaste åren har veterinärbristen i många delar av landet blivit allt påtagligare. Det är svårt att hitta
veterinär för akuta resor, särskilt under jourtid. Lantbrukare känner oro för veterinärbrist. En vidareutvecklad
ViLA skulle kunna vara en del av en lösning på veterinärbristen inom mjölksektorn.

Hur omfattande är problemet?

Mindre än 10 % av alla mjölkbesättningar utnyttjar denna möjlighet i samarbete med sin veterinär. En av
anledningarna till att inte fler besättningar är anslutna är brist på veterinär med kompetens eller vilja i ett
geografiskt område.

Förslag på lösning

För många lantbrukare med nötkreatur kan ViLA minimera behovet av veterinärbesök under jourtid. Detta
dels tack vare möjlighet att behandla själv, men också tack vare minskad sjuklighet genom ett förebyggande
arbete.

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

från landsbygdsföretagare

Förenklingsförslag

Förenklingsförslag: Förbättra
regelverket kring villkorad
läkemedelsanvändning för
mjölkbesättningar

För att vila ska fungera bättre för nötkreatur bör:
• ViLA Mjölk öppnas för alla, på samma sätt som ViLA för övriga djur.
• Symtombilder och behandlingar ses över, bland annat så att lantbrukare efter tilläggsutbildning ska
kunna ge kalk intravenöst, och så att det är möjligt att använda smärtlindring i ytterligare några specifika
fall.
• Besöksintervall och kriterier ses över.
• Antalet besök beräknas per år för att ge en viss flexibilitet och för att ”ViLA-året” ska följa kalenderåret
och inte vara 48 veckor. Det bör tex ges möjlighet att lägga besöken så att de passar med provmjölkning
som görs en gång per månad.
• Vissa typer av veterinärbesök kan göras via digital avstämning.
• Vissa av de diagnoser som idag finns i ViLa behöver justeras.

Regelverk

Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning; SJVFS2019:32
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