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Mycket står på spel i årets val. Vart 
står partierna när det gäller djuren? 
Tidningen Djurskyddet frågade de 
åtta riksdagspartierna. 

Vad tycker politikerna?

   FRÅGA:
Roger Tiefensee
Riksdagsledamot

Anita Brodén
Riksdagsledamot

Irene Oskarsson
Riksdagsledamot

Åsa Coenraads
Riksdagsledamot

Helena Leander
Riksdagsledamot

Matilda Ernkrans
Riksdagsledamot

Josef Fransson
Riksdagsledamot

Jens Holm
Riksdagsledamot

   Vilka djurskyddsfrågor kommer 
   ni att driva under kommande 
   mandatperiod?

– Vi vill fortsätta verka för 
ett starkt djurskydd och att 
enskilda länder ska kunna 
ha strängare djurskydds-
regler än EU:s regler. Vi vill 
att det inom EU ska vara 
förbjudet att transportera 
levande djur längre än åtta 
timmar i sträck.

– Vi vill bland annat se 
en märkning av katter, 
kompetenskrav på utbild-
ning för djurägare samt 
höjd straffskala för brott 
mot djurskyddslagen samt 
en förbättrad situation för 
försöksdjuren.

– Det djurskydd vi har i Sve-
rige förtjänar att spridas till 
EU. Det är därför angeläget 
att på gemenskapsnivå 
verka för införande och ef-
terlevnad av detta. I Sverige 
har fungerande lagstiftning, 
genom EU:s regelverk, ut-
vecklats till ett lappverk.  

– Sverige har ett av världens 
högsta djurskydd, det ska 
vi vara stolta över och 
värna. Vårt största fokus 
kommer att vara att höja 
djurskyddsnivån i EU till 
svensk standard. Vi kommer 
även arbeta hårt för att djur-
skyddsdirektiven efterlevs, 
exempelvis grisdirektivet, 
överallt i alla EU-länder.

– Alla förslag ryms inte på 
250 tecken, men i grun-
den handlar det om att 
djurskyddslagens krav på 
naturligt beteende och 
skydd mot onödigt lidande 
ska få genomslag i djurens 
verklighet. Då krävs en bred 
översyn av föreskrifterna 
för all djurhållning.

– Vi vill driva djurskydds-
frågorna brett, bland annat 
med en ny djurskyddslag. 
Djurskyddet ska stärkas 
och Sverige ska vara världs-
ledande på djurskydd.

– Sverigedemokraterna är 
det parti i Riksdagen som 
tar djurskyddet på störst 
allvar. Vi har antagit ett 
ambitiöst och heltäckande 
djurskyddsprogram på våra 
landsdagar där vi bland 
annat föreslår införandet av 
en djurskyddsbalk och en 
djurskyddspolis.

– Vi kommer att driva 
en mängd djurskydds-
frågor under perioden. 
Stoppa pälsdjursindustrin, 
handlingsplan för färre 
djurförsök, införa en Dju-
rombudsman och minska 
köttkonsumtionen är några 
av många förslag vi kom-
mer att driva.

   Vad har ert parti konkret  
   gjort för djuren den senaste 
   mandatperioden?

– Inom EU har vi varit med 
och stärkt skyddet för bland 
annat: värphöns, grisar,  
försöksdjur, slakt och  
avlivning av djur. Vi har 
också tagit strid inom EU så 
att vi även fortsättningsvis 
ska kunna ha krav på att 
djur ska vara bedövade 
innan slakt.

– Vi har ökat anslagen till 
LS och Jordbruksverkets 
djurskyddsverksamhet, 
infört förbud mot att ha 
sexuellt umgänge med 
djur. Inrättat ett 3-R center 
för att öka alternativen till 
djurförsök. Vi har tagit fram 
en hållbar viltförvaltning 
för våra fem stora rovdjur, 
där vår utgångspunkt är Art 
och Habitatdirektivet.

– Vi har som del i Alliansen 
tagit fram förslag som lett 
till förbud vad gäller sexuella 
handlingar mot djur (tide-
lag) samt på flera sätt ökat 
skyddet för försöksdjur.

– Alliansen har exempelvis 
infört suggpeng och fler 
djurvälfärdsersättningar. 
Vad gäller djurskyddsin-
spektioner har Alliansen 
valt att lägga över ansvaret 
på länsstyrelserna och 
kompetensen på Jordbruks-
verket för att öka rättssä-
kerheten och stabiliteten i 
djurskyddskontrollerna.

– Som oppositionsparti har 
vi bara lyckats få igenom 
ett förslag om att förbjuda 
obedövad kastrering av 
grisar, men däremot har 
vi lagt otaliga förslag om 
förbättringar för djuren, i 
lantbruket, labben, hem-
men, jakten, på cirkus och 
djurparker.

– Vi har i opposition drivit 
ett förbättrat djurskydd i 
riksdagen. Men det är den 
borgerliga majoriteten som 
bestämmer. Vi har dock fått 
majoritet för ett par fall av 
höjda djurskyddskrav, till 
exempel ett stopp för  
kastrering av smågrisar 
utan bedövning.

– Vi har drivit på hårt för 
importförbud av kött från 
djur som slaktats utan 
bedövning och fällt reger-
ingen gällande obedövad 
kastrering av smågrisar. När 
riksdagen beslutade om 
tidelagsförbud ville vi också 
ha förbud mot ”djurbordel-
ler” och djurkoppleri.

– Konkret har vi lagt en 
mängd förslag till riksda-
gen, som om de fått stöd, 
radikalt hade förbättrat vill-
koren för djuren. Dessutom 
har vi lyft djurskyddsfrågor 
till debatt med Eskil Er-
landsson åtskilliga gånger. I 
vår riksdagsmotion Respekt 
för djuren finns våra förslag 
på förbättringar.

   Den nya djurskyddslagen har 
   gång på gång skjutits upp av 
   Alliansregeringen. Kommer ni 
   att verka för en ny djurskyddslag 
   och isåfall hur?

– Vi ville lägga en djur-
skyddsproposition innan 
valet i höst. Det stora antal 
remissvar som kom in 
gjorde tydligt att frågorna 
kräver ytterligare bered-
ning. En särproposition har 
lagts om bland annat  
inrättande av ett 3R-
centrum för utveckling av 
djurförsöksfria testmetoder.

– Folkpartiet hade helst sett 
att djurskydds- 
propositionen redan hade 
kommit. Vi kommer att 
fortsätta driva på för att 
den läggs fram, om möjligt i 
en nära framtid.

– Det finns behov av en 
översyn av djurskyddslagen. 
Tyvärr har så pass mycket 
hänt sedan Eva Erikssons 
omfattande utredning pre-
senterades, att vissa delar 
behöver belysas ytterligare.

– Utformandet av en ny 
djurskyddslag måste vara 
balanserad och ta hänsyn 
till flera olika intressen och 
avvägningar. Vi tycker att 
till att börja med måste vi 
fortsätta fokusera på att 
höja djurskyddsnivån i EU

– Ja, vi vill genomföra de 
konkreta förbättringar för 
djuren som utredningen 
föreslog. Däremot stödjer 
vi inte förslagen om att 
flytta viktiga djurskyddsbe-
stämmelser till föreskrifter, 
utan politiken måste ta sitt 
ansvar för en hög djurväl-
färdsnivå.

– Ja, vi kommer att arbeta 
för en ny djurskyddslag 
med utgångspunkt från 
utredningsförslaget.

– Som vi skrev ovan har vi 
ett eget djurskyddsprogram 
som även föreslår att brot-
tet grovt djurplågeri ska 
införas och att straffet för 
grovt djurplågeri ska vara 
lägst ett års fängelse och 
högst fyra års fängelse.

– Ja. Vi kommer att driva 
frågan oavsett om vi sitter 
i regering eller i opposition. 
Vi vill snarast ha en ny djur-
skyddslag och har vid ett 
flertal tillfällen i riksdagen 
gjort påstötningar till Eskil 
Erlandsson om varför det 
dröjer.
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   FRÅGA:
Roger Tiefensee
Riksdagsledamot

Anita Brodén
Riksdagsledamot

Irene Oskarsson
Riksdagsledamot

Åsa Coenraads
Riksdagsledamot

Helena Leander
Riksdagsledamot

Matilda Ernkrans
Riksdagsledamot

Josef Fransson
Riksdagsledamot

Jens Holm
Riksdagsledamot

   Upphittade hundar och katter 
   räknas i nuläget som saker 
   och faller under hittegodslagen. 
   Kommer ni att verka för att 
   förändra detta, och isåfall hur 
   anser ni att lagstiftningen istället 
   bör se ut?

– I praktiken är det en rätt 
klok ordning att upphittade 
hundar och katter räknas 
som hittegods eftersom det 
innebär att den som om-
händertar ett djur är skyldig 
att anmäla det till Polisen. 
Det underlättar att upphit-
tade djur kan komma till 
rätta snabbt och smidigt.

– Ja, vi vill se ett ökat 
ägaransvar för hundar och 
katter, i enlighet med Eva 
Erikssons djurskyddsutred-
ning.

– För både katter och hundar 
finns skäl att pröva annan 
lagstiftning än hittegods- 
lagen. Vi ser att TNR- 
metoden kan vara en 
tänkbar lösning för hemlösa 
katter.

– Fokus bör ligga på hur  
djuren tas om hand när de 
blir upphittade och  
möjligheterna att koppla 
ihop ägare och djur, inte 
vilken benämning djuret har.

– Ja, vi stödjer djurskydds-
lagsutredningens förslag i 
den frågan. Vi stödjer också 
utredningens förslag om 
märkning, registrering och 
fortplantningsbegränsning 
för att komma tillrätta med 
problemet med hemlösa 
katter.

– Alla djur ska behandlas 
väl. Upphittade djur ska  
behandlas enligt djur-
skyddslagens höga krav.

– Detta är inget vi har dis-
kuterat. Dock är vi tydliga 
med att det ska bli känn-
bara straff för att avsiktligt 
överge djur.

– Djur är inte en vara eller 
sak men vi har i nuläget 
inget förslag på hur en 
lagstiftning bör se ut.

   Hur ska vargjaktsfrågan 
   hanteras?

– Centerpartiet anser att 
jakt är och ska vara en del 
av rovdjursförvaltningen 
och att all jakt ska bedrivas 
i enlighet med svensk lag-
stiftning och våra interna-
tionella åtaganden.

– Folkpartiets utgångspunkt 
är att vi ska leva upp till art- 
och habitatdirektivet, däref-
ter ska vi nationell rådighet 
att förvalta våra fem stora 
rovdjur vilket innebär att 
vi då ska kunna ha selektiv 
licensjakt på varg. Skydds-
jakt skall givetvis kunna ske.

– Det beslut som fattades 
förra året om hanteringen 
av rovdjursfrågorna innebär 
att Naturvårdsverket kan 
delegera till länsstyrelserna 
att fatta beslut och att dessa 
kan överklagas till Natur-
vårdsverket. Vi ser detta 
som positivt.

– Eftersom rovdjurstrycket 
är oerhört hårt i vissa delar 
av landet måste vi minska 
detta. En hundägare ska 
våga gå ut med hunden i 
skogen. Därför behöver vi 
införa en licensjakt för att  
på så sätt minska varg- 
stammen där rovdjurs-
trycket är som hårdast.

– Vi accepterar skyddsjakt 
på enskilda problem-
vargar om man inte kunnat 
finna någon annan lösning, 
men i övrigt accepterar vi 
ingen vargjakt förrän varg-
stammen blivit långsiktigt 
livskraftig (enligt veten-
skapliga och inte politiska 
bedömningar).

– Vi vill ha en långsiktigt 
livskraftig vargstam som 
ger en biologisk mångfald. 
Beståndsreglerande jakt 
kan ske på varg liksom på 
andra rovdjur vid gynnsam 
bevarandestatus. Natur-
vårdsverket har bedömt 
vargens status som gynn-
sam idag utifrån riksdagen 
beslut.

– Vargfrågan är kompli-
cerad. Vi hoppas dock att 
den senaste rovdjurspro-
positionen, som vi ställde 
oss bakom och röstade för, 
ska lösa upp många knutar. 
EU:s inflytande över frågan 
ska dock begränsas kraftigt.

– Licensjakt ska inte tillåtas 
på varg då arten inte nått 
en långsiktigt gynnsam 
bevarandestatus. Nöd-
vändig storlek på stam-
men ska beslutas efter ett 
vetenskapligt underlag som 
avgör vad som krävs för 
gynnsam bevarandestatus. 
Inte efter politiskt godtycke.

   Kommer ni verka för att landets 
   minkpälsfarmer ska finnas 
   kvar eller läggas ned?

– Vi kommer inte att verka 
för en nedläggning. Då 
skulle uppfödningen istället 
flytta utomlands till platser 
med ett mycket sämre 
djurskydd än här i Sverige. 
Det är bättre att ha produk-
tionen här i Sverige då vi 
också kan kontrollera den.

– Vi har inget principiellt 
emot pälsuppfödning, vårt 
fokus ligger på att vi håller 
en god djuromsorg och 
djurskydd, vilket är ett krav 
vi ställt också på pälsupp-
födningen. Folkpartiet har 
varje år krävt en uppföljning 
av minknäringens utlovade 
djuromsorgsförbättringar.

– Vi kommer att följa det 
arbete som näringen be-
driver och det arbete som 
Jordbruksverket gör. Utifrån 
det som nu är känt ser vi att 
denna näring kan fortleva.

– Vi tycker inte att det är 
rätt väg att gå att förbjuda 
en hel näring. Eftersom 
vi i Sverige dessutom har 
hårdare djurhållningskrav än 
övriga EU, med färre minkar 
per bur, skulle ett förbud av 
näringen endast öka  
produktionen i andra länder 
där de har fler minkar per 
bur.

– Läggas ner. Djurhåll-
ning som inte lever upp 
till djurskyddslagens krav, 
och som inte heller har 
förutsättningar för att 
göra det genom att justera 
djurhållningen, ska inte få 
fortsätta.

– Djurskyddskraven för 
minkuppfödning bör 
skärpas ordentligt så att §4 
djurskyddslagen uppfylls 
för minkuppfödning. Minkar 
är inget domesticerat djur, 
det ställer högre krav än för 
annan djurhållning.

– Vi har ingen politik för ett 
näringsförbud. Däremot 
är det viktigt att standar-
den förbättras på många 
farmer och att näringen och 
politiken tar ansvar för en 
standard i världsklass.

– Vi kommer att verka för 
att den läggs ned. Vi väljer 
att stoppa den genom att 
ställa krav på 4§ i djur-
skyddslagen. Då kommer 
pälsindustrin att avvecklas.

   Vad kommer ni att göra för att det 
   svenska djurskyddet inte ska 
   försvagas i konkurrensen med 
   utländska producenter med sämre 
   djurskydd?

– Inom EU kommer vi verka 
för att andra länder närmar 
sig den svenska nivån på 
djurskydd istället för tvärt-
om. För att svensk djurhåll-
ning ska klara konkurrensen 
trots strängare djurskydds-
regler får lantbrukare nu 
ekonomisk ersättning för en 
högre djurvälfärd.

– Folkpartiet vill att Sveriges 
högt satta djurskyddslagar 
ska omfattas av hela EU. 
Vi vill införa en nationell 
livsmedelsstrategi för att 
förbättra den svenska 
livsmedelsbranschens 
konkurrensvillkor. Genom 
att inrymma miljö- och 
djurskyddsaspekter också i 
LOU kan producenter med 
höga djurskyddsambitioner 
synliggöra mervärdet i god 
djurhållning.

– Det svenska djurskyddet 
ska värnas. Det är våra kon-
kurrenters djurskydd som 
ska förbättras, något som i 
hög grad aktualiserats under 
årets europavalrörelse. Det 
goda djurskyddet kan också 
användas i marknadsföring.

– Vi arbetar för att höja 
djurskyddet till svensk nivå, 
det tjänar såväl djuren som 
svenska bönder på.

– Vi vill ha obligatorisk 
ursprungsmärkning av alla 
animaliska livsmedel, på 
restauranger såväl som i 
butik. Vi vill också att minst 
lika höga djurskyddskrav 
ska ställas på mat i offentlig 
sektor som vi ställer på de 
svenska bönderna.

– Vi står upp för det 
svenska djurskyddet. Höga 
miljö- och djurskyddskrav 
är en konkurrensfördel. Vi 
vill arbeta för att resten av 
EU antar lika höga djur-
skyddskrav som Sverige. Vi 
vill också öka pressen på de 
länder som negligerar EU:s 
djurskyddskrav.

– Staten ska bidra med en 
generell djurvälfärdspeng 
till landets lantbrukare 
som uppnår lagstiftningens 
krav. Vi vill även att EU 
skall närma sig det svenska 
djurskyddet. Vi vill vidare 
förbjuda import av livs-
medel som väsentligt går 
emot intentionerna i svensk 
djurskyddslag.

– Vi kommer i riksdagen 
att arbeta för ökat stöd till 
vårt nationella jordbruk, i 
synnerhet det ekologiska, 
och att högre krav ställs 
på import av animaliepro-
dukter. Inom EU kommer vi 
att arbeta för ett regelverk 
som kräver friska och 
välmående djur samt en 
handlingsplan för minskad 
köttkonsumtion.
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   FRÅGA:
Roger Tiefensee
Riksdagsledamot

Anita Brodén
Riksdagsledamot

Irene Oskarsson
Riksdagsledamot

Åsa Coenraads
Riksdagsledamot

Helena Leander
Riksdagsledamot

Matilda Ernkrans
Riksdagsledamot

Josef Fransson
Riksdagsledamot

Jens Holm
Riksdagsledamot

   Vad kommer ni göra för att det ska 
   bli lättare för offentlig sektor att 
   stödja det svenska djurskyddet i 
   upphandlingar?

– Det går redan idag att 
stödja det svenska djur-
skyddet, det är till stor del 
en fråga om kompetens 
i upphandlingsledet. Vi 
har ökat resurserna för att 
sprida kompetensen. Vi 
vill att alla kommuner och 
landsting ska säkerställa att 
man så långt det går köper 
svenskt, närodlat och/el-
ler ekologiskt producerade 
livsmedel.

– Folkpartiet anser att vid 
offentlig upphandling ska 
tydliga miljö- och hälsos-
kyddskrav kunna ställas 
och långsiktigt hållbara pro-
dukter kunna premieras.

– När nu Miljöstyrnings-
rådets frågor övergår till 
Konkurrensverket är det 
angeläget att den kompe-
tens rådet byggt upp för att 
vägleda kommunala upp-
handlare i sitt kravställande 
när det gäller djurskyddet, 
bibehålls. 

– Det går redan idag att 
upphandla med djurskydd 
som ett kriterium, vi tycker 
att fler lokala och kommu-
nala politiker ska använda 
offentlig upphandling för att 
göra bra val vad gäller miljö, 
klimat och djurskydd.

– Vi har motsatt oss 
regeringens nedläggning 
av Miljöstyrningsrådet, 
som stöttat upphandlare 
med djurskyddskriterier. 
För att ha råd med högre 
djurskyddskrav på maten 
ser vi hellre att det serveras 
mindre animalier.

– Djurskyddskrav ska 
kunna ställas i all offentlig 
upphandling. Det driver vi 
i kommuner och lands-
ting. När EU-reglerna för 
upphandling nu ändats 
vill vi snabbt anpassa 
svensk lag till de nya ökade 
möjligheterna till miljökrav i 
upphandling.

– Det svenska djurskyddet 
ska vara norm vid all upp-
handling. Det är ett hyckleri 
att svensk djurskyddslag 
slutar att gälla utanför 
bondens anläggningar och 
alltså inte vid upphandling 
och för konsumenten.

– Vi kommer att strida 
för att svensk lagstiftning 
ändras så att det blir möj-
ligt att lättare ställa höga 
miljö- och djurskyddskrav. 
Det är nyligen möjligt då 
EU ändrat sin lagstiftning. 
Vi kommer även att arbeta 
för att Miljöstyrningsrådets 
viktiga roll bevaras för att 
stärka djurskyddskraven i 
kommunerna.

   Anser ni att det ska bli 
   obligatoriskt att ID-märka och
   registrera sin katt?

– Nej. – Ja. – Nej. – Nej. – Ja. – Ja. – Nej. – Ja.
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vad Tycker djurskyddeT sverige?
…om att Djurskyddslagen försenats?
Regeringens utredare lade fram förslaget till ny djurskyddslag redan i slutet av 2011. Det 
har gått alldeles för lång tid – djur lider för varje dag. 

…om att upphittade djur faller under hittegodslagen?
Djur är inte saker, och det krävs en anpassad lagstiftning för att kunna tillgodose deras 
behov tills ägaren hittats eller tills adoption kan ske.

…om vargjakt?
Skyddsjakt ska kunna ske på enskilda vargar – men inte licensjakt! Tamdjur kan skyddas 
mot rovdjur på bättre sätt än att jaga varg.

… om pälsdjursuppfödning?
Dagens minkuppfödning är oacceptabel eftersom minkarna inte kan utföra sitt naturliga 
beteende i burarna.  
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