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 Mötesprotokoll Veterinärer utan gränser – Sverige 
 Datum och tid: 2015 03 10, 19.00.                                                                                                                              

 Plats: Telefonmöte.  

 Närvarande: JK Larsson, Lisa Persson, Johan Lindsjö, Lisa  Schlanger, Elina Åsbjer och Kajsa Celander. 

 Elina lämnade mötet efter §25.8.1.1.3.  

 

§21/15. Mötet öppnas 
JK Larsson utses till mötesordförande och öppnar mötet. 
 
§22/15. Val av protokolljusterare 
Kajsa Celander väljs att jämte mötesordföranden justera protokollet. 
 
§23/15. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns med tillägg av ärenden enligt §26.1/15., 28.1/15. och 28.2/15. Paragraferna  
5.8.1.1-5.8.1.5. (bilaga 1) fördes ihop till en paragraf, §25.8.1.1/15.  
 
§24/15. Föregående mötesprotokoll från 2015 02 12  
Godkänns och läggs till handlingarna.  
 
§25/15. Verksamhetsfrågor 
§25.1/15. Ekonomi  
Se bilaga 2. 
 
§25.2/15. PR  
Se §25.8.1.1.3. 
 
§25.3/15. Sponsring 
§25.3.1/15. AniCura 
Avtal med mellan AniCura, VSF och LSPCA är under utarbetande. 
 
Lisa P. återkommer om detta.  
 
§25.3.2/15. Apoex 
JK ska ha ett möte med Joakim Isaksson, informationschef på Apoex, 15 03 11 och ska då bl.a.  
diskutera vår återrapportering från projekten till dem.  
 
JK återkommer med rapport om mötet.  
 
§25.3.3/15. Svenska Djurskyddsföreningen 
JK har varit i kontakt med den först tilltänkte veterinären, Dr Poa, som dock inte kan 
frigöra sig från familjeföretaget och medverka i ett djurvälfärdsprojekt med bidrag från Svenska  
Djurskyddsföreningen.  JK har kontaktat en ny kollega, Dr Metta, med kvalifikationer och  
erfarenhet från CMAC och minhundsarbetet, om ett framtida samarbete. Fortsatta diskussioner   
kommer att följa.  
 
JK återkommer till styrelsen om detta.  
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§25.3.4/15. UDS  
Lisa S. har mottagit ett brev från UDS som fastställer att det donerade bronkoskopet får säljas vidare  
av föreningen till en klinik (bilaga 3).  
 
§25.3.5/15. Djursjukhuset Västerort 
JK har skickat tackbrev till Evidensia Djursjukhuset Västerort avseende tidigare donation (bilaga 4).  
Till detta har nyligen tillkommit ett AO-instrument, vilket JK ska gå igenom i samband med  
årsmötet. Donerade tracheotuber och AO-instrumentet finns nu hos Lisa S.   
 
Lisa S. tar med sig AO-instrumentet till årsmötet.  
 
§25.4/15. Hemsidan  
Kompletterande styrelseprotokoll har lagts ut på hemsidan.  
 
§25.5/15. Medlemsbladet 
Medlemsbladet är på gång, planerat utskick innan årsmötet. Fler bidrag mottages gärna innan  
15 03 25. Kajsa har bett studenter att intervjua MFS-deltagare. 
Johan ska skriva om Universities Federation for Animal Welfare’s (UFAW) symposium i Zagreb och  
föreningens ekonomiska bidrag till veterinär Anna Gyllenhammars deltagande i detta. 
 
Kajsa ansvarar för kontakt mellan studentgruppen och Lisa P. 
 
Johan återkommer med textstycke.  
 
§25.6/15. Studentgruppen 
Se §25.5/15. och §25.8.1.1.3/15.   
 
§25.7/15. Aktuella projekt 
§25.7.1/15. Prioriterade projekt 
Dairy development, Zambia 
Inget att rapportera.  
  
ZASP, Zambia 
Agneta Håkangård, ZASP, har meddelat att veterinärassisten ska ge en tvådagarsutbildning för ett  
20-tal ”djurhållningskontaktpersoner” från byar runt om ZASP-centret, vilket  
stöttas ekonomiskt av VSF. Lisa P. ska diskutera vidare VSF:s stöd till latrinprojektet vid skolor.  
 
Lisa P. återkommer till styrelsen med mer information. 
 
LSPCA, Malawi 
Se §25.3.1/15.  
 
Minhundsprojekt Irak  
MAG har meddelat att det kostar 4250 Euro att hålla en hund/år. VSF är välkomna 
att sponsra hela eller ”delar av” en hund. Styrelsen kan tänka sig att sponsra en halv hund under ett  
halvt år, motsvarande 10 000 kr. Därefter kan en insamlingskampanj göras för att utöka  
sponsringen. 
 
JK skriver ett förslag till årsmötet.  



3 

 

§25.8/15. Övrigt 
§25.8.1/15. Årsmötet 
§25.8.1.1/15. Årsmöteshandlingar  
Årsmötet kommer att hållas i rondrummet på UDS. Fika serveras fr.o.m. 17.15. Föredragen börjat kl.  
17.30. Årsmötet startar 18.30. Efter årsmötet anordnas rundvandring på UDS smådjursavdelning.  
 
Dagordning och kallelse 
Dagordningen till årsmötet godkänd med tillägg av en punkt avseende stadgeändringar.  
Kallelsen ska skickas ut medlemmarna senast en månad innan årsmötet (15 03 23). 
 
JK skickar Johan text till årsmötesprogram som ska ingå i kallelsen. 
 
Johan sammanställer årsmötesprogram och skickar till Kajsa för  
studentgruppens arbete med poster och sociala medier inför årsmötet och till Lisa S. för  
upplägg på hemsidan. 
 
Lisa P. sänder Johan uppdaterad medlemsmaillista inför utskick till medlemmarna.  
 
Handlingar till revisorerna 
Den ekonomiska berättelsen för 2014 är klar och ska, liksom styrelsemötesprotokollen för  
2014, lämnas till revisorerna.  
 
Johan lämnar över protokollen till Lisa P.  
 
Lisa P. lämnar ovan handlingar till revisorerna.  
 
Övriga handlingar 
Budget och verksamhetsplan, inkl. förslag för prio-projekten, ska färdigställas. 
 
Lisa P. ansvarar för detta.  
 
Arbetet med verksamhetsberättelsen 2014 är påbörjad.  
 
JK, Lisa P. och Johan slutför arbetet med denna och skickar till styrelsen för påseende.  
 
Alla möteshandlingar ska vara tillgängliga på hemsidan senast tre veckor innan  
årsmötet (15 04 02), vilket medlemmarna ska blir upplysta om via kallelsen. 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet (15 04 02) och  
styrelsens yttranden ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka innan  
årsmötet (15 04 16). 
 
Johan, Lisa P. och Lisa S. ansvarar för detta.  
 
Stadgeändringar  
Stadgeändringar krävs för att föreningen ska kunna ansluta sig till 90-konto. Detta ska tas upp på  
årsmötet.  
 
Elina går igenom regler för 90-konto och återkommer med förslag till styrelsen senast  
15 03 25. 
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§25.8.1.1.2/15. Förtäring och föreläsningar  
Triolab sponsrar fikat.  
 
Kajsa meddelar Lisa P. om hur många som anmäler sig till fikat. 
 
Lisa P beställer mackor från Triller som skickar faktura till VSF (kassören) som i sin tur skickar  
fakturan till Triolab. 
 
Dinah Seligsohn och Sabine Osmar Vitalich har preliminärt svarat att de kommer och  
berättar om sitt MFS-arbete med rabies i Indien. Agneta Gustavsson, MSD, föreläser enligt 
tidigare överenskommelse. 
 
§25.8.1.1.3/15. Information om årsmötet 
Studentgruppen kan hjälpa till med att sprida information om årsmötet via sociala medier och  
posters.  
 
Johan skickar årsmötesprogram till Kajsa som ansvarar för att informationen kommer ut.  
 
§25.8.2. Remissyttrande Medicrimkonventionen 
Se bilaga 5. 
 
§25.8.3. Beslutsrutiner angående ekonomiska bidrag till kongresser och konferenser 
Se bilaga 6.  
Diskussion fördes om bidrag ska betalas ut före eller efter rapportering till styrelsen. Villkoret för att  
bidrag ska betalas ut är att anmälningsavgift ska vara betald och presentation accepterad.  
 
§25.8.4. Policy angående gatuhundar 
Efter utförd redaktionell justering godtogs policyn av styrelsen (bilaga 7). 
 
Lisa P. skickar policyn till Lisa S. som lägger ut den på hemsidan.  
 
§26/15. Beslutspunkter 
§26.1/15. Ersättning till kassören i efterskott för utlägg under 2014 
Styrelsen beslutar att ersättning till kassören kan utbetalas i efterskott för utlägg under 2014  
enligt bilaga 1. Se §28.2/15.  
 
§27/15. Redovisning av per capsulam-beslut 
§27.1/15. Möte med VSF-Canada. Per capsulam juli 2014 
Bordläggs till nästa möte.  
 
§28/15. Övriga frågor 
§28.1/15. Gethälsoprojekt/resa till Mongoliet  
Lisa P. redogjorde för möjligheterna till engagemang i ett projekt om gethälsa i Mongoliet (bilaga  
8). Styrelsen anser att det är av intresse att fortsätta undersöka möjligheterna för VSF att stötta ett  
sådant projekt. Styrelsen anser också att projektet kan motivera att information till VSF:s  
medlemmar om en resa till Mongoliet med djur och djurhållning i fokus läggs ut på hemsidan (bilaga  
8).  
 
Lisa P. får styrelsens uppdrag att ta reda på mer om möjligheterna till ett projekt i Mongoliet. 
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Lisa P. lägger ut information om resan till Mongoliet på hemsidan.  
 
§28.2/15. Ersättning till kassören i efterskott för utlägg under 2014 
Se bilaga 1.  
 
§29/15. Nästa möte 
Konstituerande möte kommer följa direkt efter årsmötet 15 04 23.  

 
  §30/15. Mötet avslutas 
 

  

 

 

 Underskrifter: 

 
  
 JK Larsson                         Kajsa Celander 
 Ordförande                      Justerare 
 

  
  
 Johan Lindsjö 
 Sekreterare 
 
 
 
 
 Bilagor 
 1. Dagordning för styrelsemötet 15 03 10. 
 2. Ekonomisk redovisning 2015 per 15 03 08. 
 3. Gåvobrev UDS 15 03 05.  
 4. Tackbrev till Evidensia Djursjukhuset Västerort 15 03 03.  
 5. VSF remissyttrande Medicrimkonventionen dnr 2014-8155-FS.  
 6. Beslutsrutiner angående bidrag till kongresser och konferenser.  
 7. Policy gatuhundar 15 03 10. 
 8. Brev till VSF-styrelsen om Mongoliet.  



Veterinärer utan Gränser - Sverige

Dagordning styrelsemöte 2015-03-10, kl. 19.00. 

1.  Mötet öppnas.

2.  Val av justerare.

3.  Godkännande av dagordning.

4.  Föregående mötesprotokoll från 2015 02 12.

5. Verksamhetsfrågor.
5.1. Ekonomi. 

5.2. PR. 

5.3. Sponsring. 

5.4. Hemsidan. 

5.5. Medlemsblad. 

5.6. Studentgruppen. 

5.7. Aktuella projekt. 
5.7.1. Prio-projekten. 

5.8. Övrigt. 
5.8.1. Årsmötet. 
5.8.1.1. Dagordning. 
5.8.1.2. Handlingar. 
5.8.1.3. Stadgeändringar. 
5.8.1.4. Styrelsens rapporter till årsmötet. 
5.8.1.5. Styrelsens förslag till årsmötet. 
5.8.1.6. Förtäring och föreläsningar.  
5.8.1.7. Information om årsmötet. 
5.8.2. Remissyttrande Medicrimkonventionen. 
5.8.3. Policy angående bidrag till kongresser och konferenser. 
5.8.4. Policy angående gatuhundar. 

6. Beslutspunkter.

7. Redovisning av per capsulam-beslut.
7.1. Möte med VSF Canada. Per capsulam juli 2014. 

8. Övriga frågor.

9. Nästa möte.

10. Mötet avslutas.
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Veterinärer utan gränser – Sverige 

Rapport från kassören till styrelsemöte 2015-03-10 

Bankkontot 

Saldo på bankkontot 2015-03-08 = 118 168,52 kr 

Fram till 2015-03-08 har följande hänt på bankkontot under 2015: 

- 10 000 kr har inkommit från Triolab för huvudsponsorskap 2015 

- Utgifter om 803 kr (bank, porto) 

- 6 500 kr i medlemsavgifter har inkommit (33 medlemmar som har betalat för 2015 nu) 

- 100 kr i Swish-inbetalning som gåva till ZASP-latrin (av undertecknad för att testa Swish)  

Fakturan till AniCura på 25 000 kr har ännu ej betalats. Faktura till Alingsås djurklinik om 2 275 kr för 

annons på www.vsf-sverige.org har skickats. 

Utgifter av styrelseledamot för 2014 som inte ersatts det året: 

I samband med bokföring för 2014 uppdagades avsaknad av beslut och miss av kassören i att 

uppmärksamma och återbetala för egna utlägg för föreningen. 

Bifogas rapport till styrelsemötet i oktober 2014 då kostnader för dels LSPCA-projektet redovisas dels 

motsvarande portokostnad för transport av utställningsmaterial. Därtill meddelades i rapport till 

styrelsemötet i februari 2015 att kostnader för kontorsmaterial uppkommit i november-december. 

Föreslås att styrelsen beslutar om att ersättning till kassören kan utbetalas i efterskott för följande utlägg 

under 2014: 

- Kostnader för material och transport av mikroskop till LSPCA om 1 720 kr att täckas av dels 

resterande medel för LSPCA-projektet (84 kr), dels från projektpotten (1 636 kr). 

- Motsvarande portokostnad om 345 kr för transport av utställningsmaterial till Örebro fvb med Elina 

till mässa i Karlstad. 

- Kontorsmaterial för utskrifter till utställningsmaterial, minhundsfadderkort och kuvert för dem 

samt för utskick av julkort till en total kostnad om 692 kr. 

Bilaga 2
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Luled den 3 mars 2015

EVIDENSIA Djursjukhuset Vdsterort
Bromstensvdgen 174

163 55 Sp6nga

I egenskap av ordforande for Veterindrer utan grdnser- Sverige vill undertecknad
framfora vdrt stora och varma tack for Ert bidrag till vir verksamhet.
Det dr genom medlemmarnas insatser och vdlvilliga bidrag frin ndringslivet
som Veterindrer utan grdnser- Sverige kan verka.

Veterindrer utan grdnser - Sverige stodjer och arbetar med
o Minhundsverksamhet Asien och lrak
o Vaccinationer och kastrationer i Afrika
o Utbildning och vidareutveckling av veterindrer och veterindrmedicinsk personal i 3e vdrlden

Genom Ert bidrag kan vi fortsdtta och over tid ocksd utoka verksamheten
varhelst som veterindrmedicinska kunskaper och resurser kan gcira nytta

An en gdng stort tack I

Med hdlsningar
Vete, utan Grdnser - Sverige

JK Lat5lon
Ordf nde

Veterindrer utan Grdnser - Sverige

www.vsf-sverige.org
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Vatarlntnt ltan glSna.'' svailgc
Md$nge dg

Lule6 den 27 februari2015

Socia ldepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande iiver Ds 20L4241, Sveriges tilltrHde till Europaridets konvention om

fiirfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebdr

ett hot mot folkhdlsa - Medicrimekonventionen, dnr 2ot4l8t55/FS

Veterindrer utan Grdnser - Sverige har inga principiella kommentarer till f6rslaget

avseende Medicrimekonventionen.
Vi noterar att konventionen dr vdsentlig och vdlkommen och tillstyrker forslaget

Med vdnliga hdlsningar

Veterindrer utan Grdnser - Sverige

JK [Srsson
Or rande

Veterindrer utan Grdnser - Sverige

c/o JK Larsson

Bjorkgatan 17, 97331 Lule6

070-5614700
ik.larsson@telia.com ordf@vsf-sverige.org
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Beslutsrutin angående bidrag till kongresser och konferenser 

Veterinärer utan gränser-Sverige har som grundbult att sprida kunskap och erfarenheter 

via arbetsinsatser, bidrag eller andra insatser. 

Föreningens styrelse har som uppgift att vaka och styra över föreningens verksamhet 

tillika ekonomi. I denna roll fattar styrelsen beslut om arbetsinsatser, bidrag eller insatser 

av andra slag 

I gränsområdet mellan Föreningens uppdrag (formulerat i stadgarna) och en enskild medlems 

ambition att verka inom det veterinärmedicinska kompetensområdet finns anledning  

att föreningen formulerar några grundläggande punkter för hur styrelsen som beslutande  

organ skall kunna fatta beslut ffa gällande bidrag till konferenser, kongresser o dyl. 

Styrelsen anser att deltagande i konferenser, kongresser o dyl. kan vara viktigt att stödja 

och sätter upp följande 2 + 4 grundkrav för att en ansökan om bidrag skall behandlas 

1. Arrangemanget ska tydligt vara inom Veterinärer utan gränser-Sveriges

ambition och verksamhet

2. Veterinärer utan gränser-Sveriges bidrag skall utgöra en klar minoritet

av kostnaderna för kongressavgift, resa och uppehälle

1. Sökande är medlem i VSF – Sverige
2. Sökanden gör en skriftlig eller muntlig insats på konferensen/kongressen
3. Sökanden skall vid denna presentation inkludera information om att bidrag

erhållits från Veterinärer utan gränser-Sverige
4. Sökanden förbinder sig att göra en skriftlig redovisning av sitt engagemang på

kongressen/konferensen och skickar den senast 14 dagar efter arrangemangets
sista dag till sekreteraren hos Veterinärer utan gränser-Sverige

Styrelsen kan i särskilda fall medge bidrag till annan än medlem i föreningen om arrangemanget 
synnerligt bidrar till Veterinärer utan gränser- Sveriges verksamhet och syfte. 
Vid dessa tillfällen skall Veterinärer utan gränser- Sveriges logo finnas med på presentations- 
materialet och Veterinärer utan gränser- Sverige skall ha tagit del av materialet och godkänt 
detsamma 

Bidrag kan endast utgå till hel eller del av kongressavgift för den sökande samt i särskilda 
fall för framtagande av presentationsmaterial. 

Styrelsen skall iakttaga sedvanlig respekt för jävsförhållanden, och måste vara fullt beslutsmässig 
vid denna typ av beslut. 

Beslutade medel betalas ut efter att den sökandes presentation är accepterad och att anmälnings-
avgiften är betald.  

Styrelsens beslut kan inte överklagas. 

Bilaga 6



Policy gällande arbete med gatuhundar
Fastställd av styrelsen 2015-03-10 

Policy 

VSF-Sverige stöder organisationer som arbetar med Dog Population Management (DPM) i 

form av populationskontroll av gatuhundar, rabiesprofylax, samt utbildningsinsatser för 

befolkningen. Det är viktigt att organisationernas arbete med smittskydd och 

populationsbegränsning är effektivt och långsiktigt, samtidigt som hänsyn tas till det 

individuella djurets hälsa och välfärd.  

Föreningen kan på olika sätt stödja veterinärer och djursjukvårdare som vill resa från Sverige 

till andra länder för att arbeta med DPM om medlen gynnar den lokala mottagande 

organisationen och deras arbete. Stöd kan t ex ges till utrustning, lokala transporter vid 

vaccinations- och kastrationskampanjer samt till läkemedel. VSF-Sverige betalar däremot inte 

resekostnader för veterinärer eller djursjukvårdare som reser från Sverige till andra länder för 

att arbeta med insatser för gatuhundar. 

VSF-Sverige avråder från import av gatuhundar till Sverige och stöder ej organisationer där 

export av gatuhundar till andra länder ingår i verksamheten. 

Bakgrund 

Hjälpinsatser 

VSF-Sverige har en skyldighet mot både medlemmar, givare samt mot de ofta resurssvaga 

länder och organisationer vi stödjer att använda ekonomiska resurser på ett så 

kostnadseffektivt sätt som möjligt. Det är viktigt att donerade medel gör skillnad. Att använda 

ekonomiska resurser till resor i form av t ex flygbiljetter för veterinärer och djursjukvårdare 

som vill deltaga i kastrationskampanjer utomlands, är ett mycket ineffektivt sätt att använda 

resurserna. Kostnaden per kastration blir väldigt hög och resultatet i förhållande till insatsen 

låg. 

Importer 

Att importera gatuhundar till Sverige innebär att man riskerar att utsätta vår befintliga 

hundpopulation för nya sjukdomar och lidanden. Den som importerar en hund kan få hem en 

sjuk individ, med sjukdomar som inte alltid går att bota. 

Gatuhundar utsätts för många fler smittrisker än hundar som har ett hem. De många 

kontakterna hundarna emellan gör att smittvägarna är fler och gatuhundar är också utsatta för 

stickande insekter och parasiter i större utsträckning, vilka kan sprida sjukdom. Sjukdomar 
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kan i många fall också vara subkliniska, vilket betyder att de inte ger några synliga symtom 

och kanske inte går att påvisa med tillgängliga undersökningsmetoder.   

En hund som har en subklinisk sjukdom riskerar att bli sjuk av att flyttas. Den psykiska och 

fysiska påfrestning, som en lång flytt innebär, kan leda till att sjukdomar blossar upp och ger 

symptom först när hunden anlänt till Sverige.  

Jordbruksverket får fortlöpande in rapporter om främmande sjukdomar som normalt inte finns 

i Sverige, men som importerade hundar har haft med sig. Man kan heller inte vaccinera 

hundarna mot alla de sjukdomar de kan drabbas av och vissa sjukdomar är även svåra att bota.  

Det finns även en risk för att rabies förs in i Sverige med gatuhundar, då rabies förekommer i 

många av de länder man importerar hundar ifrån. Även en vaccinerad hund kan föra smittan 

med sig. Rabies kan ha en lång inkubationstid och om vaccinationen har skett efter 

smittotillfället kan hunden fortfarande utveckla och sprida denna dödliga sjukdom. 

Hundar som inte socialiserats ordentligt under valpperioden och som levt en stor del av sitt liv 

som gatuhundar kan också uppleva stor stress under infångande och transport till Sverige och 

kan få svårt att anpassa sig till att leva instängda i hem tillsammans med människor. Importer 

av gatuhundar kan därför innebära ett djurskyddsproblem. 

Att importera hundar till Sverige är inte heller ett kostnadseffektivt sätt att arbeta, med tanke 

på dyra resor och omkostnader.  

Jordbruksverket avråder från inköp och import av gatuhundar med okänd bakgrund och 

rekommenderar hjälpinsatser för hundarna på plats i stället. VSF-Sverige följer dessa 

rekommendationer. 

 



Till styrelsen för Veterinärer utan gränser Sverige 

till styrelsemöte 2015-03-10 från Elisabeth Persson (f.n. kassör i föreningen) 

RE: Eventuellt engagemang i Mongoliet för föreningen och eventuell annonsering av resa 

till Mongoliet till föreningens medlemmar 

Bakgrund 

Undertecknad besökte Mongoliet i augusti 2013 som privatperson i en resa med temat ”Ett 

nomadfolk i förändring”. Jag blev fascinerad av landets historia, natur, djur och kultur och jag ville få 

uppleva ännu mer om djuren, djurhållning och veterinär verksamhet. Under resan 2013 diskuterade 

jag idéer om det med en svensk som ordnar resor i Mongoliet, Jan Wigsten. Han informerade VD för 

Kinaresor (som arrangerat resan i augusti 2013), Mats Andersson, om mina idéer och jag blev 

kontaktad. Resan planerades och jag hade initialt många intresserade bekanta men många har fallit 

ifrån av olika skäl och nu är vi fem anmälda till en resa som behöver ha minst 10 och max 12 

deltagare, dvs en delikat balansgång. Jag har i alla fall börjar annonsera på olika ställen i Uppsala och 

ska hålla föredrag om den första resan i början av april på en Globetrotterkväll i HamnCentralen i 

Uppsala. 

För ett tag sedan frågade jag om möjligheten att få sända ut information om resan till föreningens 

medlemmar men jag har förståelse för att det inte var lämpligt när föreningen inte är involverad i 

resan på något sätt. Andra föreningar och privata researrangerande som jag kontaktat resonerar 

likadant så det är ingen ovanlig eller orimlig tolkning.     

Sedan dess har det dock skett en scenförändring som gör att jag väcker frågan igen. 

I slutet av februari kom det en medlemsanmälan från Jonas Malmsten, veterinär som jobbar på SVA 

och som jag känner lite sedan han var student, och från att han har varit doktorand på SLU inom 

reproduktionsområdet, som också är mitt forskningsområde. Han hade skrivit i sin medlemsanmälan 

att han har erfarenhet från Mongoliet och då påminde jag mig att han varit anknuten till det 

snöleopardprojekt som SLU medverkar i genom forskaren Örjan Johansson. 

Jag mailade då Jonas och frågade om han är fortsatt engagerad där och om det eventuellt fanns 

något inom husdjursområdet i Mongoliet som skulle kunna passa som engagemang för VSF-Sverige. 

Jonas är sedan 2008 ansvarig för den veterinära delen av snölepoardprojeket i samarbete med Örjan 

Johansson, SLU, Snow Leopard Trust och Nordens Ark. 

Länkar om arbetet där: 

Om Örjan Johansson (http://www.bestofsvt.se/klipp/62566/) 

Snow Leopard Trusts (http://www.snowleopard.org)   

Jonas och Örjan är också inblandade i ett doktorandprojekt med ”one health”-perspektiv genom en 

doktorand från Australien som bl a inventerat zoonoser och allvarliga djursjukdomar. De är 

verksamma i ett avlägset beläget område, Tost-bergen, där man jobbar med att försöka minska 

konflikterna mellan herdarna och leoparderna. Det innefattar ett försäkringsprogram, förebyggande 

åtgärder (mobila leopardsäkra stängsel), förmedling av hantverk osv.  Oroande är dock gethälsan. 
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Den anses vara ok enligt herdarna men otroligt dålig i Jonas och ffa doktoranden Carols ögon. Hon 

har undersökt dem vid ett otal tillfällen och kronisk anemi verkar vara vanligt förekommande så hon 

misstänker något parasitärt. Att kunna förbättra konditionen på getterna skulle kanske innebära en 

radikalt förbättrad inkomst för herdarna, eftersom getterna och hantverket är det de lever på.  

Förslag 

Frågan är om VSF-Sverige skulle kunna stötta en inventering av vad problematiken med getterna kan 

vara. Det skulle kunna omfatta parasitologisk undersökning, eventuellt ett par case-control studier 

och ett avmaskningsprogam om misstankarna beläggs, eller andra åtgärder beroende på vad man 

hittar. En mindre insats förväntas kunna göra stor skillnad.  

Jag har mailat Jonas och frågat om kostnadsuppskattning så att vi alls kan ta ställning men jag har 

inte svar än. Jan Wigsten är också bekant med Örjan och Jonas och är väl medveten om 

problematiken i regionen. Jan är just nu på resa med begränsad internettillgång så jag har inte fått 

tag i honom heller än.  

För att återkoppla till min resa, så ligger Tost-området väldigt långt bort från Ulan Bator och det tar 

uppåt ett dygn att köra dit så det är inte en möjlig ingrediens i den resa som jag är involverad i. Att 

alls besöka Mongoliet för att få förståelse för djurhållningssituationen där kan dock vara av värde, 

och om det är så att VSF-Sverige satsar på att stödja getprojektet i Mongliet så kan jag se motiv för 

att tillåta reklam till medlemmarna om en resa dit. Om vi fortsätter med ”prioprojekt”-valen så är 

det av värde om några av våra medlemmar blir engagerade i de områden i världen där vi är 

verksamma. 

Jag är dock partisk i frågan så ni måste alla tänka igenom det och ta ställning.  

 

Frågor till styrelsemötet 2015-03-10: 

Fråga 1. Är det av intresse att fortsätta undersöka möjligheten för oss att stödja en 

hälsoundersökning av getter i Tost-bergen i Mongoliet? 

Fråga 2. Om ja, kan de motivera reklam till medlemmarna om en resa till Mongoliet sommaren 2015, 

som inte besöker just Tost-bergen men som har djur och djurhållning i fokus? 
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