Djurskydd
2015–2016
– Hur Sverige utvecklar och stärker djurskyddet

INLEDANDE ORD AV GENERALDIREKTÖR LEIF DENNEBERG.

Tillsammans utvecklar vi djurskyddet
för en hållbar framtid och
en konkurrenskraftig produktion
Det har hänt mycket på djurskyddsområdet under det senaste åren! Denna
rapport är ett sätt för oss att visa upp en del av detta arbete och även berätta
hur vi ser på framtidens goda djurskydd. I vårt myndighetsuppdrag ingår att
lyfta in djurskyddsfrågorna i den helhet där de hör hemma, det vill säga
tillsammans med alla frågor som påverkar och samverkar med djurskyddet.
Vi har ett gott djurskydd i Sverige och en bra djurskyddslagstiftning. Som jag
ser det behöver dock all lagstiftning kontinuerligt ses över för att följa
utvecklingen i samhället och inte hindra framsteg och innovation. Om så görs
skapas en större acceptans för lagstiftningen och acceptans är nödvändigt för
att få en bra efterlevnad av lagstiftningen. Viktigt att komma ihåg är också att
lagstiftningen inte är den enda faktorn bakom vårt goda, svenska djurskydd
utan för att djuren ska ha det bra i praktiken krävs även bland annat kunskap,
förutsättningar och engagemang hos våra djurägare. Detta försöker vi bidra till
och vi kommer under kommande år även att arbeta mer med andra verktyg i
verktygslådan än lagstiftning, som exempelvis rådgivning, dialog och stöd.
Jag upplever ibland att ordet förenkling associeras med en försämring av
djurskyddet och att det finns en rädsla för att vi ska förlora vårt goda svenska
djurskydd när vi talar om att stärka konkurrenskraften. Jag ser det inte så. För
mig är förenklingar att det ska vara lätt att göra rätt, och är det så kan också
djurskyddsfrågor vara något positivt för våra företagare att jobba med.
Förenklingar handlar till viss del om vår lagstiftning men det handlar till
största delen om andra frågor som bemötande, attityder och samverkan. Den
Förenklingsresa som vi har gjort på Jordbruksverket tillsammans med
näringen och andra myndigheter visar på att förenklingar kan leda till bättre
effekt och bättre efterlevnad av reglerna. Och genom ökad samordning av
kontroller får vi även större effektivitet, rättssäkerhet och förtroende för
regelverken.
För oss på Jordbruksverket är djurskydd en viktig del av en hållbar framtid och
en konkurrenskraftig produktion. Vi ser att hållbarhet och konkurrenskraft är
ömsesidigt beroende av varandra. En produktion kan inte vara långsiktigt
konkurrenskraftig om den inte samtidigt är hållbar vilket inkluderar ett gott
djurskydd. På samma sätt är lönsamma och konkurrenskraftiga företag en
förutsättning för att ha ett gott djurskydd och kunna ge djuren den goda
livsmiljö och den omvårdnad de behöver. Det finns stora utmaningar för ett
livskraftigt jordbruk i Sverige. För att möta dessa utmaningar behövs nya
arbetssätt så att vi utvecklar lönsamhet och kvalitet i svensk djurproduktion

samtidigt som vi värnar djurskydd, djurhälsa och folkhälsa. Som vi ser det
krävs det att alla delar i värdekedjan från jord till bord – myndigheter, bransch
organisationer, förädlingsindustri, handel och producenter – jobbar gemensamt
för att vi ska lyckas.
Jordbruksverkets vision är Enklare tillsammans och vi menar att vi behöver
arbeta tillsammans med djurskyddsfrågorna, både nationellt och internationellt.
Sverige har sedan en tid ett nära samarbete på djurskyddsområdet med
Danmark, Nederländerna och Tyskland i syfte att stärka djurskyddet inom EU.
Samarbetet har bland annat resulterat i ett förslag till EU-kommissionen om att
inrätta en EU-plattform för djurskydd med syfte att stärka djurskyddet inom
EU. Vi bedömer att en sådan plattform kan vara ett viktigt gemensamt forum
för att diskutera införande, kontroll och upprätthållande av befintlig
lagstiftning, frågor som är viktiga både för djurskyddet och för lika villkor på
den inre marknaden.
Jag ser fram emot de många utmaningar som resten av 2016 och 2017 för med
sig! Regeringens livsmedelsstrategi och en proposition till ny djurskyddslag är
två av de saker vi väntar med spänning på. Under 2017 firar vi också ett 10 års
jubileum av vår årliga djurskyddskonferens! Djurskyddskonferensen är ett
forum för att samla alla som är intresserade och berörda av djurskyddsfrågor
och som vi vill att alla känner sig välkomna till. Jag hoppas ni finner denna
rapport av intresse och ser fram emot att om ungefär ett år berätta om hur vi
tagit oss an årets nya utmaningar för ett gott djurskydd.

Leif Denneberg
Generaldirektör
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Djurskyddskonferens med fokus på
företagsamhet och djurskydd
Temat för 2016 års djurskyddskonferens var Så skapar vi framtidens goda djurskydd tillsammans. Branschernas arbete med handlingsplaner där många
aktörer arbetar tillsammans med åtgärder är ett bra exempel på hur man kan
förena företagsamhet med fokus på djurskydd och andra hållbarhetsperspektiv.
För att Sverige ska kunna behålla och utveckla det goda djurskyddsläget inom
livsmedelsproduktionen behövs konkurrenskraftiga företag som ständigt
utvecklas.
Djurskyddskonferensen är en återkommande konferens där Jordbruksverket bjuder in
allmänhet, branschorganisationer och myndigheter att delta och ta del av olika teman
inom djurskydd. På konferensen i år diskuterades hur vi gemensamt kan arbeta för att
både ha ett gott djurskydd och en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.

Samverkan i hela värdekedjan
God samverkan mellan aktörer i hela livsmedelskedjan är mycket viktigt för att förena
konkurrenskraft med andra hållbarhetsperspektiv. Aktuella exempel på samverkan i
hela värdekedjan finns inom ramen för de handlingsplaner som branscherna tagit fram
för att utveckla företag med produktion inom gris, mjölk, nötkött och lamm. I hand
lingsplanerna har aktörerna åtagit sig att genomföra konkreta åtgärder för att utveckla
företagen. På djurskyddskonferensen berättade Theres Strand från Svenska Köttföre
tagen och Suzanne Céwe från Lantbrukarnas riksförbund om handlingsplanerna.

Internationell samverkan
Deltagarna på konferensen fick utblickar internationellt när det gäller djurskydds
arbete. Danmarks chefsveterinär Per Henriksen berättade bland annat om ett märk
ningssystem där kött i danska butiker märks med olika antal stjärnor beroende på
vilken nivå på djurskyddet som produktionen har levt upp till. Ett system som väckte
uppmärksamhet och intresse på konferensen.
Den svenska djurskyddslagstiftningen håller generellt en högre nivå än i Danmark
och de flesta andra länder, men svenska lantbrukare vittnar ofta om svårigheter med
att få betalt för det extra djurskydd som de levererar genom att följa svenska regler.
Simon Waterfield från brittiska DEFRA – Department for environment, food and rural
affairs – betonade vikten av internationell samverkan och att alla EU-länder lever upp
till de djurskyddsregler som finns på EU-nivå.

Flexibilitet med bibehållet djurskydd
Ingrid Eilertz, chef för Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa, lyfte fram
behovet av att utveckla och utvärdera regelverk och nya djurhållningsmetoder, med
bibehållet djurskydd. Att öka flexibiliteten i lagstiftningen kan vara en väg att gå.
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Ökad flexibilitet innebär en möjlighet att kunna uppfylla kraven på olika sätt, inte att
sänka djurskyddsnivån. Det kan öppna upp för innovation och nya lösningar, men
innebär samtidigt utmaningar när det gäller att likrikta kontroller och skapa rättssäk
erhet. Branschspecifika kontrollprogram och rådgivning kan vara sätt att arbeta vidare
på kring dessa frågor.

Livsmedelsstrategi och ny djurskyddslag
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht presenterade regeringens planer när det gäller
djurskyddet den närmaste tiden. I den kommande livsmedelsstrategin, som planeras
bli klar under våren, har djurskyddet en given plats. Regeringen arbetar också med ett
förslag till ny djurskyddslag och siktar på att lägga fram en proposition innan året är
slut.

Foto: Karin Lindow

Ingrid Eilertz, chef för Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa, talade bland
annat om möjligheten till ett mer flexibelt regelverk utan att sänka djurskyddsnivån.

2

Djurskydd 2015–2016
- Hur Sverige utvecklar och stärker djurskyddet

Hur bygger vi framtiden? Byggstatistik,
investeringar och djurhållningsregler
Varje år sammanställer Jordbruksverket statistik över hur många stallar som för
prövats. Förprövning innebär att länsstyrelsen förhandsgranskar planerade byggnads
åtgärder från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Statistiken ger ett bra mått på
investeringsviljan inom djurhållningen samt en bild över vilka typer av stallar som
byggs idag. Statistiken kan ibland även spegla effekter av till exempel nya bestäm
melser för djurhållningen eller nya trender inom produktionen.

Förprövningen och nya stallar är viktiga för djurskyddet
Förprövning av djurstallar infördes 1973 som ett led i en strävan att på ett förebyggande
sätt ge lantbrukets djur en god stallmiljö. Från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt kan
olämpliga djurstallar orsaka sjukdom, skador och lidande för djuren, och för djurägaren
kan olämpliga stallar orsaka sämre produktionsresultat och högre produktionskostnader.
Nya stallar är ofta fördelaktiga då dessa kan ge djuren en bättre miljö i form av till
exempel bättre ventilation eller ytor som är enklare att sköta och hålla rena och torra.
Att det byggs nya stallar är också viktigt ur konkurrensperspektiv eftersom nya stallar
med modern teknik bland annat kan minska smittorisker och ohälsa bland djuren samt
vara mer lättarbetade och därigenom bidra till att djurhållningen kan bedrivas mer
effektivt. Vi har statistik på hur många stallar som förprövas varje år men vi har
däremot ingen statistik på hur åldersfördelningen av stallar ser ut. Vi vet alltså inte vilka
platser som byts ut eller renoveras. Ur djurskydds- och arbetsmiljömässigt perspektiv är
det givetvis önskvärt att de sämsta platserna byts ut.

Framtida möjlighet till central förprövning?
Som en del i våra åtaganden i näringens olika handlingsplaner har vi under det gångna
året sett på möjligheten till centralt förprövning av stallkonceptet. Om detta var möjligt
skulle vi kunna granska och godkänna stallkoncept som vi bedömer ger en god djur
välfärd. Om det fanns sådana stallkoncept skulle byggprocessen för lantbrukarna
underlättas eftersom de då kan välja att bygga stallösningar som redan är granskade
och godkända. En sådan förändring kräver dock en ändring i djurskyddsförordningen
och frågan är nu under beredning hos oss.

Investeringar i stall för kyckling och värphöns
Förprövningsstatistiken för 2015 visar att investeringar i stallar för k yckling håller en
stabil nivå. För kyckling visar statistiken också att flera av de stallar som byggts under
2015 avser mindre avdelningar som rymmer under 10 000 fåglar. Tidigare år har det
endast byggts ett fåtal mindre avdelningar men under 2015 var denna siffra 45 stycken.
Jordbruksverket bedömer att detta är en ökning av hållning av kyckling i det koncept
där de har möjlighet till utevistelse, exempelvis ekologisk uppfödning.
För värphöns visar förprövningsstatistiken den högsta siffran på 15 år nämligen
860 000 djurplatser. Statistiken visar också att det som byggs är stallar med frigående
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höns, det byggs inga nya stallar för burhöns. Vi tolkar detta som ett gott exempel på
marknadsdrivet djurskydd där konsoumenten väljer. Idag är det tillåtet enligt djur
skyddsbestämmelserna att hålla höns i bur men efterfrågan på ägg från burhöns har
minskat markant och i dag köper många inom handeln bara in ägg från frigående
höns.

Nya bestämmelser och ökade investeringar för kanin och mink
Jordbruksverket beslutade om nya djurhållningsbestämmelser för mink 2012 och
måtten för de nya burarna börjar gälla 2017. För mink finns det ingen förprövnings
statistik före 2007 men därefter visar statistiken på två toppar av investeringar i
förprövade platser och dessa är år 2012 och år 2015. År 2012 förprövades 261 000
platser och år 2015 förprövades 65 000 platser. Statistiken visar också att av dessa
platser så var de flesta ombyggnationer.
År 2014 beslutade Jordbruksverket om nya djurhållningsbestämmelser för kaniner
som hålls för kött-, päls- och ullproduktion samt avelskaniner. Förprövningsstatistiken
visar att intresset för att föda upp och hålla kanin för dessa syften har ökat i Sverige.
För år 2015 byggdes 1 300 nya platser för kanin vilket är en ökning från tidigare år,
då genomsnittet låg på ungefär 500 platser per år. Vårt syfte med de nya bestäm
melserna var dels att skapa en bättre djurvälfärd för kaninerna, dels att öppna upp för

Foto: Symbolbilder.se
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satsningar inom branschen. Det fanns en tydlig önskan från branschen att det skulle
tas fram bestämmelser eftersom bristen på tydliga riktlinjer skapade en osäkerhet
inom branschen vilket i sin tur bromsade investeringar. I och med de nya djurhåll
ningsbestämmelserna så är denna kaninhållning även likriktad med hur man håller
kanin som sällskapsdjur.

Förnyelsen av stallar för mjölkkor, gris, får, get och häst är
fortfarande låg
För mjölkkor har investeringarna minskat till under 8 000 förprövade platser år 2015
från att ha varit cirka 20 000 under år 2012 och flera år bakåt. Vi uppskattar att det
behövs cirka 20 000 nya platser per år för att på sikt kunna behålla mjölkproduktionen
på nuvarande nivå. Det finns en tendens att stallarna blir allt större inom mjölkpro
duktionen. Jämfört med förra året har investeringarna däremot ökat för dikor inom
den specialiserade köttproduktionen. Investeringarna för ungnöt är i stort sett
oförändrade.
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Investeringar i grisproduktion har minskat de senaste åren. Vi kan se en viss åter
hämtning under 2015 när det gäller byggnader för slaktgrisar men nivån är inte
tillräcklig för att vi på sikt ska kunna behålla produktionen på nuvarande nivå.
Däremot visar statistiken att det är en hög andel nybyggda platser.
Investeringar i byggnader för får och getter har minskat de senaste åren men har
delvis återhämtat sig under 2015. Nivån är dock fortfarande låg. Investeringar i
byggnader för hästar har även den varit lägre under åren 2013–2015 än tidigare år.

6

Djurskydd 2015–2016
- Hur Sverige utvecklar och stärker djurskyddet

Bra utbildningssystem för djurskydd i Sverige
Sverige har ett bra utbildningssystem för djurskydd och god djurskyddskompetens inom gris- och slakteribranschen. Det visar resultatet av en granskning som
EU-kommissionen nyligen gjort. Men hur ser egentligen vårt utbildningssystem
för djurskydd ut och vad säger lagstiftningen?

EU:s granskning av vår djurskyddsutbildning
I oktober 2015 granskade EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och livs
medelssäkerhet hur Sverige utbildar personer som sköter om grisar eller arbetar på
slakterier. De gjorde liknande granskningar även i till exempel Finland, Österrike och
Irland. Syftet var att bedöma om ländernas utbildningssystem levde upp till de krav
som finns inom EU.
Granskningen omfattade både de som gav utbildning och de som fått utbildning. De
som ger utbildning på dessa områden är till exempel naturbruksgymnasier, Sveriges
lantbruksuniversitet, slakterier och branschens rådgivningsorganisationer. De som fått
utbildning var till exempel lantbrukare, djurskötare och personal på slakterier.
EU-kommissionens bedömning var att Sverige har ett bra utbildningsystem på
djurskyddsområdet och att det finns en god djurskyddskompetens inom gris- och
slakteribranschen.

Det svenska utbildningssystemet för djurskydd
Men hur ser egentligen det svenska utbildningssystemet för djurskydd ut? Det som
EU granskade i detta fall var den djurskyddsutbildning som lärs ut på naturbruks
gymnasier, på Sveriges lantbruksuniversitet och inom de olika branscherna. På
naturbruksgymnasierna får studenterna en grundläggande kunskap om djurskydd och
djurhållning i stort men de kan även välja mer specialiserade kurser som ger
fördjupade kunskaper om olika djurarter.
På Sveriges lantbruksuniversitet finns det en mängd olika utbildningar som ger
kunskap om djurskydd och djurhälsa. Det finns till exempel en specifik utbildning
som heter Etologi och djurskydd men även inom till exempel lantmästarprogrammet
och agronomprogrammet utbildas studenterna i djurskydd.
Inom de olika branschorganisationerna finns också en uppsjö av utbildningar av olika
slag för att stärka kompetensen kring djurskydd och djurhälsa. På lantbruksdjurssidan
håller till exempel branschens rådgivningsorganisationer, Lantbrukarnas Riksförbund
och slakteribranschen utbildningar för djurhållare. Det finns också ett stort engage
mang för informations- och utbildningsfrågor bland de olika organisationer som
verkar på sällskaps- och hobbysdjurssidan.
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Vad ställer djurskyddslagstiftningen för krav på kompetens och
utbildning?
Det finns i dag inga uttryckliga kompetens- eller utbildningskrav i djurskyddslagen
(1988:534) eller djurskyddsförordningen (1988:539) för den som håller djur eller på
annat sätt hanterar djur. Däremot finns det vissa utbildnings- eller kompetenskrav i
Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter och en del av dessa har sitt ursprung i EU:s
djurskyddslagstiftning eller Europarådets rekommendationer.

Utbildningskrav för lantbrukets djur
På EU-nivå finns det så kallade animaliedirektivet1 som innehåller allmänna bestäm
melser kring hur lantbrukets djur ska hållas och skötas. I detta står det att djur ska
skötas av tillräckligt många personer som har lämpliga färdigheter och kunskaper
samt yrkesskicklighet. I de svenska djurskyddsbestämmelserna för lantbrukets djur2
finns därför ett allmänt krav att alla personer som tar om hand lantbruksdjur ska ha
tillräckliga kunskaper och färdigheter.
Det finns mer specificerade utbildnings- eller kompetenskrav inom EU för vissa av
lantbrukets djur. I det EU-direktiv som gäller för hållande av gris3 ställs krav på att
alla medlemsstater ska säkerställa att personer som sköter om grisar har fått råd och
anvisningar om de relevanta bestämmelserna i direktivet. Medlemsstaterna ska även
säkerställa att det finns lämpliga utbildningar tillgängliga och dessa ska särskilt
inriktas på välbefinnandeaspekterna.
I EU-direktivet4 för hållande av kyckling anges bland annat att medlemsstaterna ska se
till att personer som hanterar kyckling har tillräckliga kunskaper och att det finns
lämpliga utbildningar. Utbildningarna ska omfatta både teori och praktik och vara
inriktade på aspekter som rör djurens välbefinnande som fysiologi, vätske- och
foderbehov, djurens beteende och stress, infångning, lastning, transport och så vidare.
Det finns även kompetens- eller utbildningskrav för den som håller struts5, fisk6 eller
pälsdjur7. För pälsdjur gäller från den 1 januari 2017 att djurhållaren och de personer
som sköter djuren ska ha gått en kurs i uppfödning och skötsel av pälsdjur på minst
30 lektionstimmar som godkänts av Jordbruksverket. Den som ansvarar för hållningen
av struts ska ha gått en av utbildningarna som Jordbruksverket har godkänt. När det
gäller fisk så ska det vid varje fiskodling finnas en ansvarig person som har tillräcklig
kompetens för att sköta arbetet i enlighet med djurskyddslagstiftningen. Denna person
ska bland annat ha teoretisk utbildning i fiskodlingsteknik och praktisk erfarenhet av
fiskodlingsarbete. Det ingår även att kunna bedöma fiskens hälsotillstånd och eventu
ella onormala beteenden hos fisken.
1
2
3
4
5
6
7

Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m. (SJVFS 2010:15)
Rådets direktiv 2008/120/EG av den 18 december 2008 om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning
Rådets direktiv 2007/43/EG av den 28 juni 2007 om fastställande av minimiregler för skydd av slaktkyckling
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hållande av strutsfåglar (DFS 2004:11)
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om odling av fisk (DFS 2006:8)
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:14)
om uppfödning och hållande av pälsdjur
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Foto: Ulf Nylén

Utbildningskrav för övriga djur
När det gäller sällskapsdjur och hästar så finns det inte några kompetens- eller
utbildningskrav i våra svenska djurskyddsbestämmelser.8,9 Om hästar hålls eller föds
upp i syfte att bli livsmedel gäller på EU- och Europarådsnivå de grundläggande krav
på kompetens som finns för lantbruksdjur. Det är dock ovanligt i Sverige att hästar
föds upp för att bli livsmedel. Det finns heller inga utbildnings- eller kompetenskrav i
Europarådets konvention om skydd av sällskapsdjur (ETS 125) på den som har
sällskapsdjur. Däremot finns det krav på att myndigheterna ska arbeta för att
uppmuntra utvecklingen av information och utbildning hos djurhållare, organisationer
och andra aktörer.
För vissa yrkeskategorier krävs dock utbildning. Det gäller till exempel den som
driver en zoobutik eller på liknande sätt handlar med djur. En sådan person ska ha
dels en grundutbildning, dels en eller flera djurslagsspecifika utbildningar som
Jordbruksverket har godkänt. På likande sätt finns det krav10 på erfarenhet eller
utbildning för den som ansvarar för verksamheten på en djurpark. För personal som
hanterar försöksdjur finns krav11 på adekvat utbildning och lika så för den som
yrkesmässigt transporterar djur12. Personal som hanterar djur på slakteri har också
utbildningskrav13. Dessa krav innebär att personer som hanterar djur i samband med
slakt eller annan avlivning ska ha goda kunskaper om djurskydd och tillräckliga
färdigheter för att kunna följa de bestämmelser som gäller. Personalen ska även ha
kunskaper och färdigheter i praktisk djurhantering.
8 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:6) om hästhållning
9 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2014:17) om villkor för hållande,
uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby
10 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:92) om djurhållning i djurparker m.m.
11 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för
vetenskapliga ändamål.
12 Statens jordbruksverks föreskrifter om transport av levande djur (SJVFS 2010:2).
13 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur
(SJVFS 2007:77)
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Grisproduktion med knorr – svenska grisar har
det bästa djurskyddet i EU
I Sverige svanskuperas inte grisar utan svenska grisar föds upp med knorren
kvar till skillnad från grisar i de flesta andra EU-länder. Svenska smågrisar
bedövas också om de kastreras, ett nytt krav som trädde i kraft 1 januari 2016
och som ger svenska grisar en än bättre djurvälfärd.

Skillnad mellan svensk grisuppfödning och grisuppfödning
inom övriga EU
Förenklat kan man säga att de svenska djurskyddsbestämmelserna dels syftar till att
skydda djuren från lidande, dels syftar till att ge djuren förutsättningar och en god
djurmiljö så att de kan bete sig naturligt. För att åstadkomma detta krävs en omsorg
om djuren som inkluderar en helhet när det gäller olika nödvändiga resurser och
skötselmetoder. De särregler som utmärker Sverige och som ger ett gott djurskydd,
men som också har inverkan på produktionskostnaderna, är följande:
• Större grisningsbox där suggan inte fixeras utan kan röra sig fritt och utföra sitt
bobyggnadsbeteende.
• Suggor ska utan undantag ges bobyggnadsmaterial inför grisningen.
• Smågrisar avvänjs tidigast vid 28 dagars ålder.
• All svanskupering är förbjuden.
• Växande grisar (tillväxt- och slaktgrisar) har större ytor.
• Boxar med helspaltgolv är inte tillåtet och alla grisar ska ha halm eller annat
strömedel.
• Alla grisar ska hållas i par eller grupp.
• Det finns särskilda gränsvärden vad gäller fukt, koldioxid, gödselgaser och buller.
• Det ska finnas dagsljus (fönster) i alla stallar.
• Det finns begränsningar vad gäller stallstorleken vid slaktgrisuppfödning.
• Smågrisar bedövas innan kastrering.
• Det är omgångsuppfödning i hela uppfödningen (dock inte ett krav men praxis i
Sverige).

EU-kommissionen på studiebesök för att se svensk
grisproduktion med knorr
Ett tecken på att vi har lyckats väl med djurvälfärden för grisar i Sverige är att vi i
svensk grisproduktion inte behöver svanskupera våra grisar. Grisar svanskuperas för
att grisar som hålls i en undermålig miljö ofta biter varandra i svansen. I många andra
EU-länder svanskuperas grisar rutinmässigt och i februari 2016 gjorde EU-kommis
sionen ett studiebesök på svenska gårdar för att studera grisproduktion utan svans
kupering. Kommissionen hade med sig nationella experter från Storbritannien,
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Belgien, Frankrike, Tjeckien och Ungern, länder som har problem med svansbitning.
Delegationen gjorde studiebesök på en grisgård och på ett slakteri. Där träffade
delegationen lantbrukare och andra personer inom grisbranschen för att få deras
perspektiv och höra hur de hanterar eventuella problem med svansbitning. De fick
även träffa praktiserande veterinärer, andra myndigheter och forskare.
Till skillnad från många andra EU-länder har Sverige aldrig kuperat svansar på
grisarna, utan vi har en tradition av att föda upp grisar med knorren kvar. I vissa
länder som till exempel Finland har man tidigare svanskuperat men nu förbjudit det
och jobbar med att förbättra miljön för grisarna för att undvika svansbitning. Det är
viktigt att skapa en bra miljö för grisarna med så låg stressnivå som möjligt. Några av
de faktorer som anses viktiga för att undvika svansbitning är:
• en god ventilation och rätt temperatur i stallet
• strö eller annat manipulerbart material som ger grisarna sysselsättning
• ett foder som ger grisarna det som de behöver näringsmässigt.
Det är också viktigt att ha tillsyn över djuren för att se om någon är sjuk eller om
någon börjar bete sig avvikande. Grisar som börjar bita andra grisar behöver plockas
bort från gruppen.

Alla smågrisar bedövas innan kastrering
Ett stort framsteg på djurskyddsområdet är att vi sedan årsskiftet bedövar smågrisar
innan de kastreras. Det är ett nytt krav i djurskyddsförordningen (1988:539) att alla
smågrisar som kastreras kirurgiskt i Sverige ska bedövas innan ingreppet görs. Kravet
trädde i kraft den 1 januari 2016 men arbetet med att ställa om till bedövad kastrering
har pågått i flera år. Att smågrisarna kastreras beror på den så kallade galtlukt som
kött från okastrerade galtar kan avge, framför allt då köttet värms upp. Vissa konsum
enter upplever lukten som mycket obehaglig. De flesta hangrisar som föds upp till
slakt kastreras när de är yngre än 7 dagar och i de flesta andra EU-länder sker detta i
dag utan bedövning.

Lantbrukarna behöver utbilda sig för att få bedöva
För att lantbrukarna själva ska få bedöva grisarna utan att en veterinär behöver när
vara krävs att lantbrukarna har gått en bedövningskurs som Jordbruksverket har
godkänt. Gård & Djurhälsan, Lundens Djurhälsa AB och Distriktsveterinärerna håller
sådana bedövningskurser. För att få ha läkemedel hemma och behandla vissa
bestämda diagnoser ska lantbrukaren gå en kurs i villkorad läkemedelsanvändning
(D9-kursen). När en lantbrukare blivit godkänd i båda kurserna kan veterinären
föreskriva bedövningsmedel till en besättning. Lantbrukare som har börjat bedöva
smågrisar har beskrivit det som mycket positivt för både djuren och arbetsmiljön.

Kan få ersättning för extra kostnader
För att underlätta omställningen till bedövad kastrering har det under några år varit
möjligt att få ersättning från Jordbruksverket för läkemedel, material och andra
12
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arbetskostnader. Ersättningen per behandlad gris kan bli cirka 7 kronor. De lant
brukare som istället vill vaccinera hangrisarna mot galtlukt kan få cirka 33 kronor per
vaccinerad gris som ersättning för behandlingen (högre ersättning eftersom läke
medlet är dyrare).

Foto: Symbolbilder.se
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Svenska mjölkkor kan få mer flexibelt bete
Under 2015 har svenska mjölkkors bete diskuterats i media och andra forum i
vårt samhälle. Samma år tog myndigheterna och branschen gemensamt fram
en handlingsplan för att stärka svensk mjölkproduktion. Under arbetet med
handlingsplanen är ett mer flexibelt bete för mjölkkor en av de frågor som föreslagits.
Att svenska mjölkkor ska hållas på bete är ett krav i den svenska djurskyddsförord
ningen (1988:539). I denna anges det att nötkreatur som hålls för mjölkproduktion och
som är äldre än sex månader ska hållas på bete under sommartid. Mer detaljerade
bestämmelser finns i Jordbruksverkets djurskyddsbestämmelser för nötkreatur. Där står
det exempelvis hur många dagar kor ska hållas på bete och under vilken tidsperiod detta
ska vara. Syftet med kraven är dels att ge kon möjlighet att utöva sitt naturliga
beteende, dels att stärka kornas hälsa eftersom betet har en positiv effekt på djurens
hälsa.

Önskemål om ändringar i bestämmelserna kring betet
Kravet på att mjölkkor ska hållas på bete har dock också lyfts fram från olika aktörer
inom branschen som ett hinder för långsiktig lönsamhet och expansion för de svenska
mjölkföretagen. Lantbrukarna har också lyft fram att beteslagstiftningen är komplicerad
och inte ger lantbrukaren tillräcklig frihet att själv avgöra när korna ska vara ute. För de
lantbrukare som valt att dela upp sitt bete i olika tidsperioder har det funnits ett krav på
en betesplan och detta har många lantbrukare upplevt som administrativt betungande.
Branschen har även fört fram önskemål om att minska antalet dagar som mjölkkorna
ska hållas på bete till 60 dagar i hela landet. Idag är kravet för mjölkkor i norra Sverige
60 dagar, i mellersta Sverige 90 dagar, och i södra Sverige 120 dagar.

Förslag på nya bestämmelser kan ge mer flexibelt bete
I Jordbruksverkets uppdrag ingår att verka för ett gott djurskydd och en konkurrens
kraftig produktion. Att kor hålls på bete medför många fördelar för kons välfärd och
som en del i vår del av arbetet med handlingsplanen har vi under året sett över om vi
kan göra det enklare att för lantbrukarna att ha korna på bete samtidigt som kornas
välfärd bibehålls. Vårt förslag på ändring av lagstiftningen innebär bland annat att
samma antal dagar på bete behålls men att kravet på en sammanhängande period för
bete tas bort. Detta ger lantbrukarna möjlighet att själva avgöra när det är lämpligast
att hålla djuren bete. Det blir enklare att planera och anpassa beteshållningen efter till
exempel väderlek och de förhållanden och förutsättningar som råder på gården för
övrigt. Samtidigt innebär det att djuren även fortsättningsvis kommer att hållas
utomhus under samma antal dagar. Vi föreslår också att vissa administrativa krav som
betesplan och journalföring tas bort för att minska lantbrukarnas administrativa börda.
Vår bedömning är att förslaget kommer att göra vardagen enklare för lantbrukaren
utan att djurvälfärden behöver riskeras.
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Foto: Ingela Thot

15

Djurskydd 2015–2016
- Hur Sverige utvecklar och stärker djurskyddet

Avel som medför lidande för djur är förbjuden
Under det senaste året har avel av hundar med trubbiga nosar diskuterats i
media och andra forum. Men vad är det för djurskyddsrisker man ser med
denna avel och vad säger egentligen lagstiftningen på området?

Vad är avel?
Alla levande organismer har under historiens gång påverkats av vad vi idag kallar för
naturlig selektion. Naturlig selektion brukar förenklat beskrivas som den process som
gör att vissa egenskaper blir mer vanliga hos en grupp organismer på grund av att de
individer som har haft dessa egenskaper varit mer framgångsrika i överlevnad och
fortplantning än andra individer. Det man kallar för avel är en liknade process men
där människan i stället väljer vilka egenskaper som är önskvärda och ser till att dessa
sprids vidare, så kallad artificiell selektion. Avel har pågått i princip så länge som
människan har hållit djur men har intensifierats under de senaste årtiondena för en del
av de djurarter vi håller. Det har resulterat i att till exempel mjölkkor producerar mer
mjölk, kycklingar växer snabbare och att våra sällskapsdjur får utseenden som vi
tycker är vackra.

Negativa effekter av avel
Avel kan ha negativa effekter på djurs välfärd och på sällskapsdjursområdet talas det
ibland om den så kallade extremaveln. Det som avses med detta är en betoning av
vissa fysiska egenskaper i aveln för att skapa ett visst utseende som får negativa
konsekvenser för djuret i form av att det begränsar djurets livskvalitet och orsakar
lidande och smärta. Hos exempelvis trubbnosiga hundar har aveln riktats för att få
fram ett platt huvud vilket har lett till problem med trånga näsborrar, för lång mjuk
gom och trångt svalg. Detta kan leda till andningsproblem och skador på struphuvudet
när dessa hundar försöker andas normalt. Hos vissa trubbnosiga raser i vissa länder är
kirurgisk korrigering nästintill rutin eftersom hundarna annars inte kan leva ett aktivt
liv utan att få andnöd. Många trubbnosiga raser har även avlats fram för onormalt
stora ögon vilket kan leda till ögonproblem genom att ögat blir dåligt skyddat för
skador och kan falla ur sin håla. Andra problem med detta är till exempel blockerade
tårkanaler eller ögonlock som är inåtrullande och skaver mot hornhinnan vilket
orsakar stort lidande om det inte opereras.

Upprop mot trubbnosaveln
Djurskyddsproblem inom den internationella hundaveln har varit välkända under lång
tid och har de senaste åren uppmärksammats såväl i media som i vetenskapliga
rapporter och av djurskyddsorganisationer. I juli 2015 skrev 519 svenska veterinärer
ett upprop med intentionen att få till stånd ett samarbete mellan kliniskt verksamma
veterinärer, Svenska Kennelklubben (SKK) och Jordbruksverket för trubbnosrasers
rätt att andas normalt utan operation. Veterinärerna framförde bland annat i sitt
upprop att samtidigt som många trubbnosraser ökar i popularitet sker ett okänt antal
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operationer av dessa hundars andningsvägar. Veterinärerna underströk att de värde
satte SKK s långa och gedigna avelsarbete men att de ville fördjupa sitt samarbete
med SKK och Jordbruksverket för att tillsammans verka för en sund avel och bred
kunskapsspridning.
SKK svarade att de var mycket positivt inställda till ett fördjupat samarbete i frågan.
De framförde att ett samarbete mellan SKK, Veterinärförbundet och Jordbruksverket
redan pågår kring dessa avelsproblem men att de var positiva till att stärka detta. SKK
har även ett internationellt samarbete på området eftersom importen av valpar av dessa
raser ökar i takt med att dessa raser blir mer populära som sällskapshundar. För att
uppnå de viktiga avelsmålen för en förbättrad hälsa av alla trubbnosade hundar är en
internationell samverkan en viktig del. Ett fortsatt och utökat samarbete i frågan har
pågått under 2015–2016 och Jordbruksverket planerar även att i juni 2016 hålla ett
hundavelsseminarium för att tillsammans se på läget i frågan.

Vad säger lagstiftningen?
All avel som kan medföra lidande för djuren är förbjuden enligt djurskyddslagstift
ningen. Detta förbud finns i 29 § djurskyddsförordningen (1988:539) och i Jordbruks
verkets djurskyddsbestämmelser förtydligas vad som avses med detta. För hund och
katt gäller bland annat att det inte är tillåtet att använda djuren i avel om de djur som
används mår dåligt av det, eller om det finns en risk att avkomman ärver sjukdomar
eller funktionsnedsättningar.
Det anges även i djurskyddsbestämmelserna att endast tikar eller honkatter som kan
föda sina ungar på ett naturligt sätt får användas i avel. Det är inte tillåtet att fortsätta
att använda en tik eller honkatt i avel om den förlösts med kejsarsnitt två gånger. Det
beror på att det finns en risk för att anlag för svåra förlossningar förs vidare till nästa
generation. Hundar och katter som är överdrivet rädda eller omotiverat aggressiva får
inte heller användas i avel. Anledningen är att djuren inte mår bra av sådana
beteenden och att det finns risk att beteendet överförs till sina avkommor.
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Färre djurförsök med ett kompetenscentrum
för 3R-frågor
I slutet av 2014 gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att inleda bildandet
av ett nationellt kompetenscentrum för 3R-frågor. Centrumet ska utveckla och
samordna 3R-frågor hos de olika aktörerna på försöksdjursområdet, fungera
som ett stöd för bland andra de djurförsöksetiska nämnderna i frågor om alternativa metoder till djurförsök, vara verkställande organ till den Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål samt en
informations- och kommunikationscentral för 3R-frågor. 3R står för att minska
(reduce), förfina (refine) och ersätta (replace) djurförsök.

Förslag på nationellt kompetenscentrum för 3R-frågor
I slutet av 2015 lämnade Jordbruksverket ett förslag till Näringsdepartementet på hur
centret kan organiseras och bemannas på Jordbruksverket. Rapporten innehåller även
förslag på vilka arbetsuppgifter som kan ingå och hur samarbetet kan se ut mellan
relevanta parter till exempel universitet och högskolor, forskningsbeviljande myndig
heter, övriga myndigheter och näringslivet. Rapporten finns på Jordbruksverkets
webbplats.
Processen för att bilda ett 3R-centrum är fortfarande i ett tidigt skede. Hur slut
resultatet kommer att bli vet vi inte än.

Vad är 3R?
De tre R:ns princip formulerades av de brittiska forskarna William Russel och Rex
Burch 1959 i boken The principles of humane experimental technique. De nna princip
har och har haft en stor betydelse för användningen av försöksdjur. Filosofin är att
man ska ersätta användningen av försöksdjur med andra metoder som inte använder
djur. Eftersom det inte kan ske omgående utan är ett långsiktigt mål menar Russel och
Burch att man under tiden ska sträva efter att ur varje aspekt lindra och förbättra
djurens situation. Man ska också verka för att så få djur som möjligt används.

Foto: Ulf Nylén
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Svensk kycklingproduktion: omsorgsprogram,
free range och export
Under 2015 producerades 95,9 miljoner kycklingar i Sverige. Ur ett internationellt perspektiv är svensk kycklinguppfödning ledande när det gäller djurvälfärd, smittskydd och livsmedelssäkerhet. Kraven på svensk uppfödning är mer
långtgående på många områden och Sverige är ett av få länder som har en i
princip salmonellafri kycklingproduktion. Men vad innebär deras omsorgsprogram och går det att exportera kycklingfötter?

Djuromsorgsprogram – kontrollprogram
På slutet av 1980-talet utvecklade fågelbranschen ett omsorgsprogram vilket blev det
första av Jordbruksverkets godkända officiella kontrollprogram på djurskyddsområdet.
Idag driver Svensk Fågel ett flertal program som omfattar hela uppfödningen på gård
inklusive lastning, transport och slakt. Kontroll och övervakningsprogram finns även
inom djurhälsa och livsmedelssäkerhet samt resistensövervakning. För att få vara med
i kontrollprogrammet för djurvälfärd måste stallet godkännas från djurskydds- och
smittskyddsperspektiv. Varje anläggning besiktigas och kontrolleras kontinuerligt av en
oberoende rikslikare som likriktar standarden inom landet. I kontrollprogrammet för
djurvälfärd finns ett stort antal punkter som poängsätts och viktas. Djurmiljö och
djuromsorg är de områden som ges störst vikt. Resultatet ligger till grund för
godkännande av deltagande i programmet samt vilken beläggning som tillåts i
stallarna.
En del i kontrollprogrammet är ett fothälsoprogram där kycklingarnas fötter vid slakt
kontrolleras under översyn av Livsmedelsverkets officiella veterinärer. Veterinärerna
bedömer eventuella fotskador och poängsätter dessa och om det finns en alltför hög
förekomst av fotskador utreds orsaken till detta av besättningsveterinären tillsammans
med djurägaren. Det vidtas också åtgärder i form av rådgivning, uppföljning och i
vissa fall ställs krav på att beläggningsgraden ska sänkas hos den uppfödaren enligt
en mall som är beslutad av Jordbruksverket. Maximalt tillåter programmet en belägg
ningsgrad på 36 kilo kyckling per kvadratmeter. Detta kan jämföras med att det inom
EU är tillåtet att hålla 42 kilo kyckling per kvadratmeter där motsvarande villkor inte
ställs.
Resultatet från fothälsoprogrammet visar att kycklingarna hade färre fotskador 2015
än 2014. Fotskador bedöms enligt ett poängsystem där en så låg poäng som möjligt är
bäst. Medel för fotpoängen under 2015 var 21 poäng vilket kan jämföras med 25
poäng för 2014. Andelen slakter utan anmärkning var 75 procent 2015 vilket är samma
som för 2014. När det gäller andelen med allvarlig anmärkning så var den 5 procent
2015, vilket kan jämföras med 8 procent 2014. Uppfödare med återkommande höga
fotpoäng har fått göra neddragningar i beläggningen.

19

Djurskydd 2015–2016
- Hur Sverige utvecklar och stärker djurskyddet

Free range- kycklingar med utevistelse
Under 2015 började vissa kycklinguppfödare i Sverige med konceptet kyckling med
tillgång till utevistelse, så kallad free range. Free range innebär bland annat att
kycklingarna ska ha möjlighet att vistas utomhus och ges mer utrymme inomhus. Det
har tagits fram en ny raskorsning, Rowan Ranger, som är en mer långsamväxande
kyckling. Rasen är ett bättre alternativ för småskalig produktion, inklusive ekologisk
produktion. Inom konceptet free range sker en korsning mellan en traditionell
raskorsning Ross och Rowan Ranger. Under 2015 har fyra anläggningar inom
konceptet free range ansökt om medlemskap i Svensk Fågel och kommer att omfattas
av fothälsoprogrammet. Totalt sett utgör dock ekologisk och free range produktion en
mycket liten andel av alla kycklingar som föds upp i landet. Under 2015 producerades
cirka 374 200 kycklingar under dessa koncept vilket motsvarar cirka 0,4 procent av
den totala kycklingproduktionen.

Svenska kycklingfötter- en möjlig exportsuccé?
Bland svenska konsumenter finns inte någon stor efterfrågan på kycklingfötter som
livsmedel, men i många länder i Asien ses det som en verklig delikatess. Kyckling
fötter används bland annat i soppor och till fritering, men säljs också i stora mängder
som snacksprodukt. Eftersom svenska kycklingfötter till följd av fothälsoprogrammet
har få frätskador, kan de saluföras som en premiumprodukt i bland annat Kina. Detta
kombinerat med den låga antibiotikaanvändningen har gjort att intresset för ”den
svenska modellen” med fokus på förebyggande arbete med djurhälsa och smittskydd
har varit stort utomlands. Under 2015 var till exempel en delegation från Kina i
Sverige och besökte svenska kycklingbönder för att lära sig mer om hur man håller
nere antibiotikaförbrukningen och samtidigt har ett gott sjukdomsläge.
För att få exportera animaliska livsmedel som exempelvis kycklingfötter till länder
utanför EU krävs oftast att mottagarlandet först godkänner Sverige som exportland och
sedan varje enskild anläggning. Det är en lång process där Jordbruksverket och Livs
medelsverket samarbetar för att svara på frågeformulär, organisera inspektionsresor
och förhandla de veterinära djurhälsointyg som fylls i av den officiella veterinären vid
exporttillfället. För tillfället arbetar myndigheterna för marknadstillträde för många
olika svenska livsmedel och jordbruksprodukter på flera marknader i Asien. Ett viktigt
steg i processen var den delegationsresa Landsbygdsministern genomförde till Kina i
november 2015. Syftet var bland annat att bygga relationer och arbeta för marknadstill
träde för svenska produkter.
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Sammanfattning av djurskyddskontrollens
resultat
Under det senaste året har länsstyrelserna genomfört ett stort antal kontroller
av djurskyddet runt om i landet. Men vad var resultatet av dessa kontroller, vilka
brister hittade de?
Under 2015 genomförde länsstyrelserna 11 875 djurskyddskontroller. För mer detaljer
kring detta se rapporten Djurskyddskontrollen 2015. En redovisning av länsstyrelser
nas arbete. Varje år analyserar Jordbruksverket och länsstyrelserna resultatet av dessa
kontroller för att se vilka de vanligaste djurskyddsbristerna har varit och vad som
ligger bakom dem. Analysen redovisas bland annat i den årliga rapporten om Sveriges
kontroll i livsmedelskedjan som Jordbruksverket sammanställer tillsammans med
Livsmedelsverket och skickar till EU-kommissionen.
När man läser resultatet av kontrollerna ska man vara medveten om att uppgifterna
inte ger en genomsnittlig bild av hur djurhållningen är i landet. Det beror på att kon
trollerna som länsstyrelsen gör ska vara riskbaserade. Det betyder att länsstyrelserna
främst ska kontrollera djurägare där man ser de största riskerna för djurskyddspro
blem. Syftet med att riskklassificera djurhållare är dels att rikta kontrollerna och
resurserna dit det finns störst behov, dels att djurhållare med jämförbara djurvälfärds
risker ska kontrolleras i likvärdig omfattning i hela landet. Om länsstyrelsen upp
täcker brister vid sina besök kan de använda sig av förelägganden, omhändertaganden,
djurförbud eller åtalsanmälningar för att få bukt med bristerna.

Färre brister i djurhållningen av lantbrukets djur
Brister i djurhållning av lantbrukets djur har generellt sett minskat under 2015 jämfört
med åren 2014 och 2013. För nötkreatur har brister kring larm i kalvstallar minskat
avsevärt vilket sannolikt beror på ökad kunskap hos djurhållarna. De vanligaste
bristerna för nötkreatur var brister relaterade till renhållning, ytor, och strömedel. Detta
kan vara ett resultat av att det finns djur som hålls i äldre stallar och system som är mer
arbetskrävande och svårare att hålla rena. Inom grisproduktionen har däremot brister
relaterade till renhållning av stallutrymmen och liggytor minskat. En anledning till det
kan vara att strukturen i branschen ändras och i takt med att stall byts ut och blir större
förvinner vissa produktionskopplade brister. Brister kring strömängd har också minskat
men är fortfarande en av de vanligare bristerna. Länsstyrelsen har dock rapporterat att
det är vanligare med för liten strömängd i slaktgrisproduktionen än i övrig grishållning.
Även inom fårhållningen har bristerna generellt sett minskat de senaste åren och ett
exempel på det är att brister kring hull har minskat markant sedan 2013. Förbättring
arna beror troligen bland annat på att både länsstyrelsen och branschen satsat på ökad
kunskap hos både djurägare och kontrollpersonal kring hullfrågor. Länsstyrelserna
och branschen har identifierat att utfodringsfrågan är en av de viktigaste djurskydds
frågorna och flera län har utbildat sina medarbetare för att de ska kunna ge tydlig
information till djurhållarna. De brister som ligger kvar på ungefär samma nivå som
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föregående två år är brister relaterade till klippning och brister relaterade till kraven
på betesmarker, markytor, drivgångar, stängsel med mera.
Även för värphöns och kyckling är trenden att bristerna generellt sett minskar. En av
bristerna för värphöns som dock inte har minskat är problem med luftkvaliteten i
vissa stallar. En bristande luftkvalitet kan bero på en mängd faktorer som till exempel
problem med ströbädden eller ventilationen i äldre byggnader eller system. För kyck
ling rapporteras att bristerna kring ströbädden har minskat men att det fortfarande
finns vissa brister även för kyckling när det gäller luftkvaliteten hos en del djurhållare.

Bristerna hos sällskaps- och hobbydjur är samma som tidigare år
Bristerna inom hästhållningen är ungefär samma som tidigare år och de vanligaste är
skaderisker i stallar, att ägaren saknar tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen, att det
saknas fönstergaller eller att gallren är dåliga. Orsaken till bristerna kan vara äldre och
slita stallar eller brister i ekonomi eller kunskap hos djurägaren. Resultatet av
kontrollen tyder på att en del hästhållare inte är medvetna om lagstiftningens krav eller
vad som utgör en skaderisk i hästens närmiljö.
När det gäller hund och katt gör länsstyrelserna den allra största andelen av kontrol
lerna efter anmälningar och resultatet är därför inte representativt för svensk katteller hundhållning. De brister som upptäcks vid kontroller hos hundägare efter
anmälningar är till exempel att rastgården är för liten, att det inte finns en isolerad
hundkoja eller att det saknas miljöberikning i rastgården. Andra brister är att hun
darna inte rastas i tillräcklig omfattning, att deras klor inte klipps eller att hundarna
ges för mycket eller för lite mat. När det gäller katter är bristerna till exempel att kat
terna hålls i ohygieniska och trånga förvaringsutrymmen, eller att de inte ges tillräck
ligt med tillsyn eller veterinärvård. I en del av dessa fall beror problemen på okunskap
om vilka skötselbehov hundar och katter har eller på bristande ekonomi. I en del fall
lever djurägaren själv i en undermålig miljö på grund av missbruk eller psykiska eller
sociala problem och saknar förmåga att skapa en bra miljö för djuren.
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AVSLUTANDE ORD AV CHEFSVETERINÄR INGRID EILERTZ.

Sverige utvecklar det goda djurskyddet både
nationellt och internationellt som en viktig del
i en hållbar framtid
År 2015 och början av 2016 har varit spännande år på djurskyddsområdet och för mig
som Sveriges chefsveterinär (CVO) och chef för avdelningen för djurskydd och hälsa!
Under det gångna året har djurskydd diskuterats flitigt i media och andra forum och
då bland annat handlat om kontrollprogram och betesdrift. På Jordbruksverket har
mina kollegor och jag arbetat med djurskydd som en viktig del i en hållbar
matproduktion och som vi ser det är hållbarhet och konkurrenskraft är ömsesidigt
beroende av varandra.
Ett av våra mål att är stärka djurskyddet inom EU och tillsammans med de andra med
lemsstaterna se till så att nuvarande EU-lagstiftning genomförs på samma sätt i hela
EU. Detta är viktigt både för djuren och för våra företag så att det skapas mer lika
villkor på den inre marknaden. Det är därför glädjande att vi under 2015–2016 haft
flera besök av EU-kommissionen och andra medlemsstater och där vi i Sverige har
kunnat föregå med goda exempel och exempelvis visa på att det går att föda upp grisar
utan att svanskupera dem. Vi hoppas att det studiebesök som EU-kommissionen med
flera gjorde på svenska grisgårdar och den kurs som nyligen hölls i Sverige för alla
medlemsstater för att studera uppfödning av grisar som inte svanskuperas, kan leda till
en grisproduktion i EU som är bättre ur både ett djurskydds- och konkurrenskraftsper
spektiv. Resultatet från revisionen av den svenska djurskyddsutbildningen på områdena
gris och slakt visar också på vilket gott arbete som bedrivs på djurskyddsområdet i
Sverige.
På EU-nivå har vi också under det gångna året varit aktiva på djurskyddsområdet på
flera sätt. Djurskydd har exempelvis varit huvudpunkt på agendan för ett av våra
CVO-möten och där presenterade Sverige och några andra medlemsstater sitt
djurskyddsarbete och sina önskemål om ett förbättrat djurskydd inom EU. Vi har även
haft ett aktivt samarbete med Danmark, Nederländerna och Tyskland i syfte att inrätta
en djurskyddsplattform som kan stärka djurskyddet inom EU.
Det som vi brukar kalla för den svenska modellen, det vill säga en produktion med ett
gott djurskydd, en god djurhälsa och ett gott smittskydd som har fokus på att före
bygga sjukdom, har under det gångna året även uppmärksammats internationellt i
exportsammanhang. Som nämndes tidigare i rapporten är vår förhoppning att till
exempel svenska kycklingfötter ska kunna saluföras som en premiumprodukt i bland
annat Kina till följd av vår höga svenska standard. Vi har under året arbetat för att på
flera områden exportera vårt goda djurskydd och djurhälsa och öppna nya export
marknader för svenska företag i länder utanför EU. Under 2015 har vi haft besök av
inspektionsteam från Sydkorea, Taiwan, Japan, Kina och Australien men överlägset
mest intresse finns kring den kinesiska marknaden. Under året besökte ett kinesiskt
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inspektionsteam Sverige för att utvärdera vår grisproduktion och var bland annat
intresserade av våra svenska grissvansar. För att skapa goda förutsättningar för export
och påskynda processen kring denna besökte en svensk delegation därefter Kina. I
delegationen ingick bland annat landsbygdsministern och jag själv.
Nationellt har det också hänt mycket. Under våren 2015 lämnade Sveriges Grisföreta
gare in en ansökan till oss om att få ett kontrollprogram för gris godkänt. Deras
ansökan föregicks av en studie som pågick under 2013–2014 och resultatet av studien
har vi låtit utvärderas av oberoende experter på Sveriges lantbruksuniversitet och Sta
tens veterinärmedicinska anstalt. Vi kommer under det kommande året göra en
samlad bedömning och ta ställning till om det finns grund att godkänna förslaget till
kontrollprogram. För att vi ska kunna godkänna någon form av kontrollprogram på
djurskyddsområdet krävs dock först en ändring i djurskyddsförordningen (1988: 539).
På Jordbruksverket ser vi att kontrollprogram kan ha både djurvälfärds- och konkur
renskraftsmässiga fördelar om de är lämpligt utformade och genomförs på ett bra sätt.
Under 2015–2016 har vi även deltagit i framtagandet och fastställandet av näringens
handlingsplaner för svensk mjölkproduktion, för nötkreatur, och för lamm. Syftet med
handlingsplanerna har varit att stärka den svenska produktionen och i arbetet har alla
aktörer i värdekedjan deltagit, det vill säga producenter, branschorganisationer, föräd
lingsindustri, handel och myndigheter. Vi ser arbetena med handlingsplanerna som
något mycket positivt eftersom det är av största vikt att vi alla hjälps åt för att stärka
svensk livsmedelsproduktion. Handlingsplanerna är bra exempel på att alla delar i
värdekedjan arbetar tillsammans utifrån en gemensam helhetssyn. Arbete med dessa
och den handlingsplan för gris som togs fram 2014 kommer att fortsätta under 2016–
2017.
Hur ser då det kommande året se ut? Jag kan se att vi har många viktiga uppgifter på
gång som kommer att pågå och i vissa fall avslutas under 2016–2017. Mest närlig
gande i tid ligger ett beslut kring hur beteslagstiftningen för nötkreatur ska se ut. I
skrivande stund är denna på remiss och vår plan är att besluta föreskrifterna så att de
kan börja gälla för detta års betesperiod. Förslaget innehåller viktiga förenklingar som
ger större frihet för lantbrukarna att planera och anpassa betes- och utomhushåll
ningen efter vad de bedömer som lämpligast med en bibehållen god djurvälfärd.
Vi har även påbörjat en översyn av bland annat våra djurskyddsbestämmelser för häst
och för försöksdjur. Syftet med översynen är att göra lagstiftningen enklare och mer
ändamålsenlig från ett djurskyddsperspektiv. Vi kommer även att se på frågan kring
hur rådgivning kan användas som ett verktyg till att höja kompetensen hos djurägare
och på så sätt förbättra djurvälfärden i praktiken.
Vi kommer också under kommande år att arrangera ett stort antal möten och föra
dialog på olika sätt med alla er som på olika sätt är berörda av djurskyddsfrågor. Som
exempel kan nämnas att vi i vår kommer att arrangera ett seminarium kring avel för
hund för att följa upp var vi står idag och vad som görs för att minska de problem som
finns. I oktober kommer vi också att tillsammans med de andra nordiska länderna
arrangera ett tvådagars seminarium för nordisk kontrollpersonal på djurskyddsom
rådet på temat fiskvälfärd. Seminariet är finansierat av Nordiska ministerrådet och vi
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deltar aktivt i dess olika undergrupper för att stärka det nordiska samarbetet på djuroch livsmedelsområdet.
I början på 2017 kommer vi att arrangera vår tionde djurskyddskonferens och då ta
tillfället i akt att fira djurskyddet lite. Jag hoppas att ni har möjlighet att delta på detta
på plats eller följa det via webben. Detta var en liten del av det som skett under 2015–
2016 och av det som är på gång. Jag hoppas att ni funnit rapporten intressant. Jag ser
fram emot ett lika spännande år som det som varit och emot en fortsatt dialog med er i
djurskyddsfrågor!
Ingrid Eilertz, chefsveterinär och chef för avdelningen för djurskydd och hälsa

25

Rapporten kan beställas från
Jordbruksverket • 551 82 Jönköping • Tfn 036-15 50 00 (vx) • Fax 036-34 04 14
E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se
www.jordbruksverket.se

OVR 388

