TEMA DJURENS POLITIK

PARTIERNA OM
DJURSKYDDET

Tidningen Djurskyddet
ställde nio djurskyddsfrågor
till de åtta riksdagspartierna.

SOCIALDEMOKRATERNA
Ingen talesperson.

MODERATERNA
Åsa Coenraads,
riksdagsledamot,
bland annat i miljöoch jordbruksutskottet.

Vilka är de viktigaste
djurskyddsfrågorna idag?

1. Att arbeta för bättre
djurskydd i EU, särskilt
strängare krav på
djurtransporter. En
annan prioriterad fråga
är minskad antibiotikaanvändning som
förutsätter en god
djurvälfärd. Vi har fått
en ny djurskyddslag på
plats – viktigt blir nu
att följa hur den fungerar och tillämpas.

1. Att djur ska ha en
god miljö som ger
möjlighet till naturligt
beteende. Vi vill även
verka för att djurskyddet inom EU ska
bli bättre, exempelvis
genom förbättrade krav
vid transporter.

Regeringen la i vintras
fram sin proposition på
en ny djurskyddslag. Vad
anser ditt parti är
förslagets styrkor och
vad saknas?

2. Vi har fått till en
djurskyddslag med tydligare krav på naturligt
beteende och nolltolerans mot
beteendestörningar.
Men ytterligare saker
ska utredas, till
exempel ett
obligatoriskt krav på
märkning och
registrering av katter.

Djurskyddskontroller: Anser
ditt parti att den nya rutinen
med uppföljning via brev
istället för fysiska besök vid
anmälningsärenden
tillgodoser djurens skydd?

3. Ja. Många anmälningar visar sig, när
länsstyrelsen kontrollerar, inte leda till
någon anmärkning.
Det är bra att våra
myndigheter kan se till
att deras resurser läggs
på nödvändiga fysiska
kontroller. Det ökar
möjligheten att snabbt
stoppa onödigt lidande.
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LIBERALERNA

CENTERPARTIET

VÄNSTERPARTIET

SVERIGEDEMOKRATERNA
Martin Kinnunen, riksdagsledamot, bland
annat i miljö- och
jordbruksutskottet.

KRISTDEMOKRATERNA
Magnus Oscarsson,
riksdagsledamot
och landsbygdspolitisk talesperson.

Eskil Erlandsson,
riksdagsledamot,
tidigare jordbruksminister.

1. Sverige ska satsa på
forskning om djurskydd
och alternativ till djurförsök.
De lagar och regler
som finns på EU-nivå
måste följas. Med ett
bra djurskydd minskar
behovet av antibiotikaanvändning. Minska
djurtransporterna,
bättre transportera kött
än djur.

1. Att EU-regler efterlevs, djurtransporter
kortas ner och skärpta
regler för antibiotikaanvändning. Det ska
finnas gemensamma
regler för ursprungsmärkning av allt kött
inom EU. Det ökar
konsumentmakten och
chanserna att göra medvetna val.

1. Djur ska ha det bra,
skyddas från lidande
och så långt som möjligt
kunna få utlopp för sina
instinkter och naturliga beteende. Vi vill se
tydligare krav på djurskydd och miljöhänsyn
i offentlig upphandling.
Det är också viktigt att
höja djurvälfärden på
EU-nivå.

1. Avveckling av
pälsindustrin, en ny
djurskyddslag där
djurens rätt till naturligt
beteende respekteras
och minskad köttkonsumtion som möjliggör
bättre förhållanden för
lantbrukets djur.

1. Att pälsfarmer läggs
ner i Sverige. Att djuren
får större möjlighet till
naturligt beteende. Att
minska djurförsöken. Att
förbättra efterlevnaden
av EU:s djurskyddslagstiftning. Att införa
styrmedel för minskad
köttkonsumtion. Att
arbeta aktivt för en
minskad användning av
antibiotika globalt.

1. Praktisk införande
av den nya djurskyddslagen, höja katters och
andra husdjurs status
och skärpta straff för
brott mot djur.

2. Regeringen föreslår
att den nya djurskyddslagen ska vara en målinriktad ramlag, vilket
är positivt.
Däremot är det tunt
med skarpa förslag.
Viktiga områden
förbises och läggs
istället i utredningar
som ska presenteras
under kommande
mandatperiod.

2. Vi tycker att
förslaget i stort ser bra
ut.

2. Det är bra att det blir
tydligt att tamdjur inte
får överges och att det
införs ett förbud mot
att djur tränas på ett
sådant sätt att de utsätts
för lidande. Det vi har
synpunkter på är rättssäkerheten när det
gäller djurförbud. Det
kan få stora konsekvenser för den enskilde,
därför är det viktigt
att rättssäkerheten vid
djurskyddskontroller
och beslut om djurförbud stärks.

2. Det är positivt att
regeringen lägger fram
en ny djurskyddslag,
eftersom den
behöver moderniseras
och anpassas till dagens
förhållanden. Tyvärr har
de mest kritiska delarna
lagts i utredningar. Vi
vill inte se ett detaljstyrt
regelverk, eftersom det
ofta leder till mer byråkrati som inte kommer
djurens välfärd eller
hälsa till del.

2. Vi välkomnar att ett
nytt förslag äntligen
läggs fram. Men det
finns tyvärr en hel del
brister. Några av de
förbättringsförslag som
vi vill se är: Avveckling
av pälsindustrin. Obligatorisk registrering
och märkning av katter.
Förbud mot vilda djur
på cirkusar (genom en
så kallad positiv lista).
Utevistelse för fler lantbruksdjur och rätt till
naturligt beteende.

2. Vårt förslag innehåller bland annat ett
förbud att överge djur,
stärkt skydd för djur i
samband med träning
och tävling, förbud mot
sjölejon och elefanter
på cirkus, kunskapskrav
på den som har hand
om djur, och möjligt för
bland annat personal
inom socialtjänsten att
anmäla allvarliga djurskyddsproblem.

2. Lagen har bra stöd
från alla intressegrupper. Det negativa är
att flera viktiga frågor
skjuts på framtiden. Vi
hade önskat oss krav
om införande av IDmärkning av katter samt
tydligare lagstiftning om
icke-domesticerade djur
på cirkus.

3. Länsstyrelserna
bedömer själva om
anmälan är lämplig för
brevhandläggning, exempelvis om bristerna
är av mindre karaktär.
Det viktigaste är att
tillsynen är effektiv och
ändamålsenlig,
samtidigt som målet
om ett gott djurskydd
uppnås.

3. I princip, ja. Det
måste finnas en
flexibilitet i
uppföljningen. Där det
fortsatt behövs fysiska
kontroller ska det ske.

3. Generellt vill vi förenkla administrationen
inom jordbruksnäringen. Vi vill däremot inte
detaljstyra när myndigheten ska göra fysiska
besök eller skriva brev.

3. Centerpartiet anser
att länsstyrelsen har
tillräckligt med kunskap och expertis för
att kunna avgöra vilken
typ av uppföljning som
behövs.

3. Nej, vi vill se fler
fysiska kontroller. Vi är
glada över att ha fått
igenom mer pengar till
det i statsbudgeten,
och vi förutsätter att
länsstyrelserna använder varenda krona i det
ökade anslaget till fler
och bättre kontroller.

3. Nej, fysiska kontroller
är att föredra framför
uppföljning via brev.
Därför vill vi öka anslagen för det.

3. Det optimala är att
fysiska besök görs.
Om resurserna är
begränsade är det
rimligt att se om
resurserna behöver
utökas.

Lars Tysklind, riksdagsledamot, bland
annat i miljö- och
jordbruksutskottet.

Jens Holm, riksdagsledamot, bland
annat i miljö- och
jordbruksutskottet.

MILJÖPARTIET
Emma Nohrén,
riksdagsledamot.
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SOCIALDEMOKRATERNA
Ingen talesperson.

MODERATERNA
Åsa Coenraads,
riksdagsledamot,
bland annat i miljöoch jordbruksutskottet.

LIBERALERNA
Lars Tysklind, riksdagsledamot, bland
annat i miljö- och
jordbruksutskottet.

KRISTDEMOKRATERNA
Magnus Oscarsson,
riksdagsledamot
och landsbygdspolitisk talesperson.

CENTERPARTIET
Eskil Erlandsson,
riksdagsledamot,
tidigare jordbruksminister.

VÄNSTERPARTIET
Jens Holm, riksdagsledamot, bland
annat i miljö- och
jordbruksutskottet.

MILJÖPARTIET
Emma Nohrén,
riksdagsledamot.

SVERIGEDEMOKRATERNA
Martin Kinnunen, riksdagsledamot, bland
annat i miljö- och
jordbruksutskottet.

Hur kommer ditt parti att
arbeta för att stärka
fiskars djurskydd?

4. Socialdemokraterna
har precis stärkt fiskars
djurskydd, i och med
att alla fiskar som hålls
av människan omfattas
av djurskyddslagen.
Det finns regler om hur
fiskar ska skötas och
transporteras.

4. När det kommer till
vilda fiskar, som inte
omfattas av djurskyddet, vill vi verka
för en bättre vattenoch havsmiljö och vi
satsar bland annat på
rening av läkemedelsrester. Fiskekvoterna
ska baseras på fakta
som säkrar långsiktigt
hållbara bestånd.

4. Fisket bör hålla sig
inom de vetenskapliga
bedömningarna av vad
beståndet tål. Vidare
är det viktigt att våra
stränder och kuster
städas från skräp. Plast
och gamla nät vållar
stor skada på djur och
natur.

4. Det är angeläget att
motverka spridningen
av sälpest i Östersjön.
Torskfiskar magrar till
oigenkännlighet till följd
av denna sjukdom som
sprids där sälbestånden
blir för täta.

4. Alla djur som hålls
i fångenskap omfattas
av djurskyddslagen. För
att motverka sjukdomar
och förbättra hälsan vill
vi införa ett fiskhälsoprogram för vattenodlingar. Fiske av vild
fisk regleras i fiskelagstiftningen, där det finns
regler för vilka redskap
som får användas.

4. Det behövs överlag
en större begränsning
av fisket. Vi vill också
se fler kontroller och
uppföljningar.

4. Vi vill stärka djurskyddsregler vid fiskodling och se till att
landningsskyldigheten
följs, så att fisk inte
kastas överbord. Vi vill
också reglera bottentrålning, i synnerhet i
skyddade områden.

4. Kunskap om fiskars
djurskydd har hamnat
på efterkälken. För
odlad fisk är situationen
bättre, men det är viktigt att även analysera
djurskydd vid avlivning
av vildfångad fisk. Det
är något som måste
hanteras på EU-nivå
då vi har en gemensam
fiskeripolitik.

Smågrisar får idag i vissa
fall skiljas från sin sugga
tidigare och sluta dia efter
21 dagar istället för 28 dagar.
Finns det skäl att ändra det?

5. Grundregeln är 28
dagar. Jordbruksverkets nya regler innebär att lantbrukare som
uppfyller tuffa krav på
hälsa och välfärd kan
avvänja en liten del
upp till en vecka
tidigare. I varje omgång ska fortfarande
nittio procent av smågrisarna vara äldre än
26 dagar.

5. Grundregeln är 28
dagar. Däremot får
uppfödare som uppfyller särskilda hälsooch välfärdskrav avvänja en liten andel av
grisarna tidigare. Vi
anser att det är
viktigt att det finns en
flexibilitet, samtidigt
som målet om en god
djurvälfärd uppnås.

5. Vi ser ingen anledning att ändra på
dagens regler, som ger
rimlig flexibilitet utifrån ett högt djurskydd.

5. Det finns skäl både
för och emot de nya
riktlinjerna från Jordbruksverket, som trädde
i kraft 1 december 2017.
Vi vill avvakta resultatet
av de nya reglerna.

5. Jordbruksverket har
gjort bedömningen att
smågrisar kan avvänjas
tidigare än 28 dagar.
Men uppfödaren måste
uppvisa särskilda hälsooch välfärdskrav för
att kunna avvänja en
mindre andel tidigare.
Vi anser inte att det
finns skäl att ifrågasätta
expertmyndighetens
bedömning.

5. Ja, vi motsätter oss
denna försämring av
djurskyddet och har
lyft det mot regeringen
flera gånger. Vi vill gå
tillbaka till minst 28
dagar innan avvänjning
får ske.

5. Vi beklagar att Jordbruksverket ändrat sina
föreskrifter, eftersom
experter menar att det
försämrar djurskyddet.
Regeringen har inrättat
ett vetenskapligt råd för
att föreskrifterna ska
vara mer förankrade i
forskning, särskilt inom
etologi. I det nya lagförslaget förtydligas också
djurens rätt till naturligt
beteende.

5. Det är en fråga för
vetenskapen och sedan
för myndigheter att
avgöra hur man bäst
upprätthåller
djurskyddslagen.

Livsmedelsstrategins övergripande
mål är ”en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt
som relevanta nationella miljömål
nås, i syfte att skapa tillväxt och
sysselsättning och bidra till hållbar
utveckling i hela landet”. Hur tänker
ditt parti se till att ett högt djurskydd
också blir en konkurrensfördel?

6. Vårt starka djurskydd är redan en konkurrensfördel. Kopplingen mellan en god
djurvälfärd och en låg
antibiotikaanvändning
är ett starkt argument
för att köpa svenskt
kött. Också vårt öppna
landskap och arbetet
för biologisk mångfald
med betande djur och
en stark ekologisk
sektor.

6. Kommuner och
landsting är stora
aktörer på livsmedelsmarknaden – vi vill
därför uppmuntra att
det vid offentlig upphandling ställs högre
krav på gott djurskydd,
god miljöhänsyn och
låg antibiotikaanvändning. Det
innebär att ett högt
djurskydd också blir en
konkurrensfördel.

6. Sverige har EU:s
bästa djurskydd, låg
användning av
antibiotika, stor
miljöhänsyn och
ett gott smittskydd.
Svensk mat produceras
därmed på ett klimatsmart sätt med högt
djurskydd. Detta är en
konkurrensfördel som
måste värnas.

6. En viktig fråga är att
det införs obligatoriskt
krav på ursprungsmärkning av allt kött.
Då kan konsumenten
välja svenskt kött om
man litar på de svenska
djurskyddsreglerna.
Vi kräver att vid all
offentlig upphandling
ska man kräva att livsmedlet producerats på
ett sätt som skulle vara
lagligt i Sverige.

6. Sverige har bland de
bästa djurskyddet inom
EU, låg användning av
antibiotika, hög miljöhänsyn och ett smittskydd i världsklass, som
utgör en viktig konkurrensfördel. För att stärka
konkurrenskraften inom
den svenska livsmedelskedjan vill vi sänka kostnader och regelbördan
för lantbruksföretag. Vi
vill också underlätta för
svenska livsmedel att
ta sig in på utländska
marknader.

6. Sveriges unika position borde vara kvalitet;
stor miljönytta och
höga ambitioner på
djurskyddsområdet. Vi
ser också att Sverige
har en unik möjlighet
att ta fram och sälja
nya hållbara livsmedel
som är växtbaserade. Vi
har även motionerat till
riksdagen om minskad
köttkonsumtion och
satsningar på ökad
konsumtion av vegetarisk mat.

6. Ett starkt djurskydd
är en konkurrensfördel,
både direkt och indirekt
genom att det leder till
mindre antibiotikaanvändning. Ett bibehållet
beteskrav är viktigt.
Svenskmärkning är ett
annat viktigt initiativ.
Att satsa på ekologiskt
är också ett smart sätt
att anpassa sig efter
konsumenters efterfrågan på djurvänliga
livsmedel.

6. Såväl politiker som
bransch måste bli
duktigare på att tala om
värdet av det svenska
djurskyddet och att det
högre priset på svensk
mat beror på att vi har
ett bättre djurskydd i
Sverige än i de flesta
andra länder. Ett gott
djurskydd bör vara ett
krav vid upphandlingar.
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3 SNABBA – JA ELLER NEJ
Bör Sverige likt Norge Ska obligatorisk IDTänker ni arbeta för att
avveckla sin pälsdjurs- märkning och registre- Sverige ska införa en
uppfödning?
ring av katt införas?
positiv lista för
exotiska djur?

14 djurskyddet / Nr

I januari gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att utvärdera
välfärden hos minkar. När den
nya djurskyddslagen börjat gälla
och utvärderingen är klar vill vi
återkomma till frågan om och hur
minkuppfödningen ska bedrivas i
Sverige.

Ja, det behövs ett krav på märkning och registrering av katter.
Men frågan måste utredas vidare,
bland annat för att se hur kravet
förhåller sig till de nya reglerna om
personuppgifter och EU:s nya förordning om dataskydd som börjar
gälla 2018.

Inte för närvarande. Vi har en stark
lagstiftning som omfattar alla djur
som människan har i sin vård.
Sverige har också en bra
gränskontroll för att förhindra att
hotade djurarter förs in.

Nej. Dock är det viktigt att uppfödningen sker enligt gällande lagar
och att tillsynen är noggrann och
effektiv.

Vi är tveksamma. För oss är det
viktigaste att öka medvetenheten
kring problemen med exempelvis
sommarkatter och att det finns ett
tydligt regelverk för vem som bär
ansvar för upphittade katter.

Nej, vi har inget sådant förslag. För
att minska handeln med exotiska
djur är det viktigt att de EU-gemensamma reglerna för import och
export av djurarter efterlevs.

Nej, men uppfödningen ska styras
av tydligt regelverk med djurvälfärden i fokus och en effektiv
tillsyn.

Frågan om obligatorisk märkning
och registrering av katter behöver
enligt regeringen utredas närmare,
vilket Liberalerna stödjer.

Kan vara relevant men inget vi
tagit ställning till.

Nej.

Kristdemokraterna gör i denna
fråga ingen annan bedömning än
regeringen.

Ja. En positiv lista kan vara ett bra
sätt att undvika problem som uppstår när enskilda vill ha exotiska
djur som husdjur.

Nej. Mink och chinchilla omfattas
av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Skulle minkpälsfarmar förbjudas, flyttas uppfödningen utomlands till platser med
sämre djurskydd än i Sverige.

Ja. Reglerna måste tydliggöras för
vem som har ansvar för djuret,
men också vem som kan ta beslut
om försäljning, adoption, medicinska åtgärder eller avlivning av ett
upphittat djur.

Nej. Det är upp till myndigheterna
med sin expertis och kunskap att
bedöma hur exotiska djur
kategoriseras.

Ja.

Ja, det vill vi. Vi har nu senast lyft
det i vår motion om
djurskyddslagen.

Ja.

Ja, uppfödningen medför ett för
stort lidande och det är oetiskt att
hålla djur enbart för pälsändamål.

Ja, vi vill se en obligatorisk märkning för att höja kattens status. Nu
hoppas vi få ett bra svar på hur det
ska utformas och vilken myndighet
som ska ansvara för registret.

Ja, det är ett rimligt förslag som
kom upp vid djurskyddsutredningen.

Avvaktar kommande utredning.

Ja. Vi har följdmotionerat angående att detta borde inkluderas i den
nya djurskyddslagstiftningen.

Ja.
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Läs fullängdssvaren på www.tidningen.djurskyddet.se

SÅ VILL DJURSKYDDET SVERIGE HA DET
I frågorna till riksdagspartierna har vi valt ut några av de som Djurskyddet
Sveriges lokalföreningar skattar högst. Så här anser Djurskyddet Sverige
text: katarina hörlin
att djurskyddet ska förbättras.

ID-märkning och registrering av katt. Djurtransporter. Fiskars djurskydd. Förbud mot
pälsdjursuppfödning. Det var de fyra
viktigaste djurskyddsfrågorna när Djurskyddet Sveriges lokalföreningar rangordnade dem under stämman i april.
I Djurskyddet Sveriges principprogram
finns alla organisationens ställningstaganden samlade och så här står det om:
• Pälsdjursuppfödning: Uppfödning av djur
enbart avsedda för päls ska förbjudas.
• Obligatorisk ID-märkning och registrering
av katter: Detta bör införas. Alla katter
ska vara ID-märkta och registrerade.
• Positiv lista: En sådan bör införas, där de
djur som otvivelaktigt kan anpassa sig till
ett liv i fångenskap och som är tillåtna för
privatpersoner att hållas listas.

• Fisk: de ska fullt ut erkännas som kännande varelser, odlad fisk ska ha rätt
att skyddas från lidande och bete sig
naturligt, nya metoder för bedövning och
slakt måste införas. Koldioxidbedövning
innebär oacceptabelt lidande. Viltfångad
fisk ska omfattas av djurskyddslagen.
• Transporter av lantbrukets djur till slakt:
ska förbättras så att stressen minimeras.
Målet är att inga levande djur ska transporteras till slakt alls.
• Avvänjning av smågrisar från suggan: bör
aldrig få ske tidigare än vid 28 dagars ålder.
• Djurskyddskontroll: Kontrollmyndigheten
ska ges tillräckliga resurser för att kunna
utföra kontroller så att anmälningar följs
upp och det förebyggande arbetet stärks.
• Djurskydd som konkurrensfördel: Politiker

och myndigheter ska ta sitt ansvar för en
stark djurskyddslagstiftning som skyddar
djuren och främjar deras välfärd. Upprätthållandet av ett gott djurskydd får inte
styras av marknadskrafter eller ersättas av
ett konsumentansvar.
Punkterna ovan är hämtade ur Djurskyddet
Sveriges principprogram. Bilden är tagen utanför riksdagen på Djurens Dag 2016 under en
av organisationens många manifestationer för
en ny djurskyddslag. Lagförslaget kom senare
att ta upp hemlösa katter som ett djurskyddsproblem.
– Vi har arbetat med att påverka politikerna
i denna fråga under väldigt många år och att
de lyssnat visar hur viktigt vårt arbete är, säger
Åsa Hagelstedt, generalsekreterare.
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