
Förtydligande.
I senaste nr 3 av SP står följande att läsa:

Slipper krav på
banveterinär?
Ponnytravet kan komma att slippa kravet på banveterinär vid
tävling.
Banveterinären är en stor kostnad för ponnytravet. STC:s
chefsveterinär Peter Forssberg är med i en grupp som ser
över regler och arbetssätt för ban- och tävlingsveterinärer.
Han föreslog att kravet på banveterinär tas bort. Han anser
bland annat att ansträngningen för ponnyerna inte är så stor i
ponnytravet.
Hans förslag gillades och går det igenom kan det bli en
lagändring från 2010.

För att INTE missuppfattningar och felaktig information skall florera vill SPTF:s
styrelse ge följande förtydligande:

Under flertalet år har veterinärkostnaderna på ponnytravtävlingar orsakat ”stora” hål i
klubbarnas kassakistor. SPTF:s styrelse har flertalet gånger påpekat detta för STC
och bett dom om hjälp att ta upp denna fråga med jordbruksverket. Jordbruksverket
är den myndighet som förordnar banveterinärer till bl.a travtävlingar.
Många av våra klubbar har inom sig aktiva som är veterinärer eller har någon inom
sin bekantskapskrets som är veterinär. Dessa kan idag inte ”sponsra” våra tävlingar
med att ställa upp på ideéll basis eller mot en rimlig ersättning för att övervaka
djurskyddet vid våra tävlingar. Vi måste som det är i dag ansöka om en förordnad
veterinär från jordbruksverket och detta kostar pengar för klubbarna.
Peter Forsberg STC har i den grupp som arbetat med dessa frågor framfört SPTF:s
synpunkter och fått gehör för dessa. Ett förslag finns om att det statliga ansvaret med
att bevaka djurskyddet genom förordnande av banveterinär skall kunna tas bort.
Detta innebär att ”Vi” inom sporten själva har att se till att djurskyddet enligt
djurskyddslagen efterlevs vid våra tävlingar. Förslaget som finns är som sagt ett
förslag som skall behandlas av riksdagen under 2009 för att ev. börja gälla 2010.
Detta innebär då INTE att SPTF kommer att godta tävlingar utan bevakning av
djurskyddet.
SPTF kommer även i fortsättningsvis att kräva veterinär på plats vid tävlingarna, men
denna kan då engageras genom klubben och därmed bringa ner kostnaderna.
Djurskyddet och säkerheten kommer alltid att sättas i första rummet. SPTF kommer
under 2009 att tillsammans med STC utarbeta regler för detta.
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