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 8 Vi har samlat samtliga riksdagspartiers svar 
på nio av de viktigaste djurskyddsfrågorna. 
Ta del av dem på temasidorna.
Det finns fler frågor. Ställ dem direkt till 
politikerna. Vi hoppas att vår guide blir en 
bra start för dig när du ska välja!

TEMA DJURSKYDDSPOLITIK

Hill’s stöder 
djurhemmens viktiga arbete

Vår mission har i mer än 75 år varit 
att medverka till att berika och 
förlänga det speciella förhållandet 
mellan människor och deras husdjur.

Samtidigt brinner våra hjärtan också 
för hundar och katter som inte har 
en kärleksfull familj och ett trevligt 
hem. Därför stöder vi lokala djurhem 
och välgörenhetsorganisationer i 
hela världen. Genom att bland annat 
donera balanserat foder hjälper Hill’s 
varje år till att rädda nästan en miljon 
hundar och katter världen över. 

Genom att ge djuren precis den näring 
de behöver från den dag de kommer till 
djurhemmet ser vi till att deras hälsa är högsta 
prioritet. Och friska djur är lyckliga djur som 
snabbare hittar en ny familj! 

Lyckligtvis är svenskarna riktigt bra på att 
adoptera sina nya husdjur från djurhem, och på 
det sättet ge hundar eller katter en ny chans. 
Samtidigt kan man vara säker på att få en vän 
för livet!

 ™Varumärken som ägs av Hill’s Pet Nutrition, Inc. ©2018
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TYCK TILL! Mejla dina tankar och åsikter till redaktionen@djurskyddet.se. Läs fler artiklar  
på tidningen.djurskyddet.se

Jakt på djurens politik

Katarina Hörlin 
Redaktör, tillsammans med Griffin, pudel.
redaktionen@djurskyddet.se

LEDARE

”Det spelar roll. Det spelar roll att ni 
svarar. Det spelar roll vad ni gör.” Så 
sa Djurskyddet Sveriges nyomvalda 
ordförande Linda Maria Vonstad i sitt 
tacktal under förbundsstämman som 
i skrivande stund precis avslutats i 
Haninge utanför Stockholm. 

Tidningen Djurskyddet var såklart 
på plats och vi passade på att fråga 
deltagarna: Vilken är den viktigaste 
djurskyddsfrågan inför valet i höst?

Svaren finns på temasidorna, där vi 
också tar ett samlat grepp om riksdags-
partiernas inställning till olika konkreta 
djurskyddsfrågor. Behåll gärna guiden 
under valrörelsen och läs alla fullängd-
svar på webbtidningen:  
www.tidningen.djurskyddet.se

En lång sommar ligger framför oss. 
Djurskyddet Sverige reser till Almedalen 
med seminarier om livsmedelsstrategin, 
djurskyddskontrollerna och många fler. 
Se baksidan på denna tidning för tid och 
plats. Kan ni åka till Visby: kom! Ett  
valår som detta blir det säkert extra 
skarpa debatter och vässade argument. 
  Har du inte möjlighet att vara på plats 
så går det fint att följa Tidningen  
Djurskyddets rapporteringen på webb-
tidningen.  

Missa inte Kristoffer Dreimanis 
och andra veterinärers uppmaning i 
tidningen: ”Har du en hund som väger 
mer än 27 kilo och som är frisk – låt 
den bli blodgivare.” 

För varje år sker olyckor där hundar 
och katter räddas genom att andra gett 
blod. Det spelar roll vad vi gör. Tillsam-
mans kan vi förbättra. Nästa nummer 
är ute i höst. Då har valet precis varit 
och med förhoppningen att ni tar till-
vara er demokratiska rättighet att rösta 
önskar redaktionen: 

Fin sommar! 

Stötta produktion på svensk mark

Ge humlor och bin vatten i sommar!

Från Djurskyddet Sveriges Facebook- 
kommentarer:  
”Vi ska fortsätta jobba för bättre förutsätt-
ningar för alla djur, även djur i produktio-
nen och genom att stötta uppfödning och 

produktion i Sverige, säkrar vi att vår goda 
djurhantering får dom bästa förutsättningar 
att fortsätta förbättras. Om vi i stället hotar 
den, väljer konsumenterna utländskt= inte 
lika bra djurhållning.”

Hej alla djurvänner! Jag vill påminna om en 
sak: tänk på alla de små flygande djuren som 
bin, humlor och fåglar. De kan bli mycket 
törstiga varma sommardagar. Så ställ ut fat 

med vatten. Lägg gärna kulor eller stenar i 
botten så att de minsta bina kan stå stabilt 
och inte drunka när de dricker. 

Ingen ska behöva törsta

Fo
to

: M
ag

nu
s 

O
ls

so
n

Fo
to

: W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s

Nu har vi precis mötts av bilderna från jippot 
med det årliga ko-släppet, när korna rusar och 
skuttar ut i hagarna. Det är bra. Men det ger 
en väldigt förljugen bild av hur mjölkindustrin 
ser ut. Korna står inne större delen av sina liv, 
de får en kalv som tas ifrån dem väldigt fort, 
eftersom vi människor ska ta mjölken som rät-
teligen är kalvens att dricka. Jag tycker att det 

är bra att de kor som släpps ut på betet under 
kosläppen runt om i landet är glada, men ni 
som ser det får inte missa att det bakom de 
glada rusiga korna finns en annan verklighet. 
Det är den vi alla tillsammans måste kämpa för 
att ändra på. Längre betestider för kor! Låt inte 
kalvarna skiljas från sin mamma. 

En som älskar alla djur

Bakom ko-släppen finns ett mörkare liv

Mest läst i april 2018
1. Bestraffa aldrig en katt som 

kissat inomhus
2. Fullsatt djurskyddskonferens 

gav kraft och kunskap
3. Fråga Experten: Hur farligt är 

det om hunden äter choklad?
4. Nyomvald ordförande: ”Vårt 

arbete spelar roll”
5. Fråga Experten: Min hund har 

blod i bajset                           

MEST LÄST PÅ TIDNINGEN.DJURSKYDDET.SE

DEBATT

Uttalande från Djurskyddet 
Sveriges konferens den 20 april 
2018: 
Regeringen har aviserat att 
man ämnar strukturera om 
Jordbruksverket. I framtiden 
kommer verket att ledas av en 
styrelse med en ordförande 
som inte arbetar på Jordbruks-
verket och en överdirektör 
kommer att tillsättas. Reger-
ingen har redan fattat beslut 
om ny generaldirektör för 
myndigheten. Vi anser att det 
idag finns stor förbättrings-
potential då det gäller arbetet 
med djurskyddsfrågor inom 
myndigheten. Jordbruksverkets arbete med 
föreskrifter lämnar mycket att önska:

I förslaget till nya detaljregler för kor före-
slog verket att hälften av betesdagarna skulle 
tas bort. Efter kraftfull kritik i remissyttran-
den från miljö-, djurskydds- och konsument-
organisationer backade Jordbruksverket i 
frågan. Under framtagandet av föreskrifts-
förslaget hade verket endast samrått med 
branschen.

Arbetet med att ta fram nya föreskrifter för 
hållning av grisar kan inte karaktäriseras som 
något annat än ett myndighetshaveri. Även 
här valde verket att endast ha samråd med 
näringen under framtagandet av förslaget. 
Verket spred dessutom felaktig information 
om vad de experter som granskat den ”stu-
die” som låg till grund för verkets förslag om 
nya föreskrifter yttrat.

För att Livsmedelsstrategin ska kunna 
genomföras krävs det att den centrala 
djurskyddsmyndigheten hanterar frågor 
som rör djurskydd på ett sådant sätt att 
det står utan tvivel att den nuvarande 
djurskyddsnivån bibehålls eller stärks. För 

att den nya djurskyddslagen ska kunna ge-
nomföras i praktiken krävs att den centrala 
djurskyddsmyndigheten avsätter adek-
vata resurser för arbetet och att förslagen 
baseras på underlag från det vetenskapliga 
rådet för djurskydd samt samråd med såväl 
djurskydd och konsumentintressen som 
med näringen. Vi kräver därför att:
• Regeringen inrättar ett djurskyddsråd vid 
Jordbruksverket som ges i uppdrag att följa 
verkets arbete med djurskyddsfrågor. Rådets 
ledamöter ska utses av regeringen och ledas 
av någon som inte arbetar på Jordbruksver-
ket. Rådet ska vara allsidigt sammansatt och 
bestå av forskare som är experter på djurens 
beteenden och av representanter från 
djurskyddet och konsumenterna. Rådet ska 
kunna göra självständiga uttalanden.
• Regeringen stärker djurskyddets intressen 
i beslutsprocessen inom Jordbruksverket. 
Den nya styrelsen bör därför, vid hand-
läggning av djurskyddsfrågor, utökas med 
företrädare från djurskyddsorganisationer-
na. Dessa bör få besvärsrätt över styrelsens 
beslut. På så sätt kan djurskyddsfrågorna 
föras upp på regeringsnivå.

• Regeringen tar fram 
en tydlig instruktion till 
Jordbruksverket om hur 
samrådsprocesser ska skö-
tas och det ska finnas en 
djurskyddschef på verket 
som har det horisontella 
ansvaret för arbetet med 
djurskyddsfrågor.
• Regeringen och riksda-
gen, inom ramen för Miljö- 
och jordbruksutskottets 
beredning av propositionen 
om ny djurskyddslag, enas 
om att regeringen ska 
lägga en årlig skrivelse 
på riksdagens bord om 

djurskyddsutvecklingen på internationell 
och nationell nivå. Jordbruksverket bör ges 
i uppdrag att ta fram lämpliga indikatorer 
inom de olika djurslagen och beskriva hur 
välfärden för dem utvecklas samt särskilt 
peka ut vilka djurvälfärdshöjande insatser 
som är särskilt befogat att genomföra. En 
Djurskyddsombudsman bör inrättas med 
uppgift att ta tillvara djurens intressen.

Vår avsikt med detta uttalande är att peka 
ut för riksdag och regering de förändringar 
som vi anser är nödvändiga för att Sverige 
ska få upp tempot i det konkreta djur-
skyddsarbetet och för att slå vakt om de 
mervärden som det svenska djurskyddet bi-
drar med. De är nödvändiga om Sverige ska 
vara framgångsrikt på exportmarknaden 
och även för att klara av att öka självför-
sörjningsgraden inom landet. 

Djurskyddet Sverige
Compassion in World Farming Sverige

Djurens Rätt
Svenska Djurskyddsföreningen

Vi konsumenter
World Animal Protection Sverige 

”Stärk arbetet med djurskyddsfrågor  
på Jordbruksverket”

Arbetet att ta fram föreskrifter för gris havererade, skriver debattörerna. 
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Stor kampanj  
mot grisplågeri
 Grisar utsätts för fler slags stymp-
ningar än kastrering. Rutinmässig 
svansklippning, tandklippning och 
tandslipning av grisar har varit förbju-
det i EU i över 20 år, trots detta är det 
fortfarande vanligt förekommande i 
flera av medlemsländerna. Så skriver 
Eurogroup for Animals, som uppmanar 
alla att skriva under ett färdigskrivet 
brev till respektive lands ansvariga mi-
nister med kravet att stoppa plågeriet 
av grisar inom EU. 

Läs mer på: www.endpigpain.eu

Text Katarina Hörlin

Rävarna fortsätter 
plågas i Finland
 Extremavel av rävar fortsätter i Fin-
land, trots förra årets fördömanden från 
djurskyddsrepresentanter i hela Europa 
efter organisationen Oikeutta Eläimil-
les avslöjande att rävar vid fem finska 
pälsdjursfarmar var så övergödda att de 
vägde 20 kilo mot normala 2–3 kilo och 
låg i sina gallerburar utan riktiga golv. Nu 
har organisationen tagit nya bilder som 
visar att plågeriet fortsätter. Oikeutta 
Eläimille uppmanar alla att höra av sig till 
ministern Jari Leppa och kräva att detta 
upphör.

I KORTHET

Dolda burägg i sammansatta produkter

Danska regeringen vill utrota 
vildsvinen i hela Europa
 Nu ska vildsvinen utrotas i Danmark och 
helst i hela Europa om den danska regeringen 
får som den vill. Ett 70 kilometer långt vilt-
stängsel ska sättas upp vid den tyska gränsen 
i söder och samtidigt tillåter man jakt på 
vildsvin dygnet runt och även fällfångst. Det 
planerade stängslet har fått mycket kritik,  
eftersom det inte bara hindrar vildsvin, utan 
alla vilda djur, att passera gränsen. Dessutom 
kan vildsvin simma, vilket gör att de kan ta sig 
in i Danmark ändå. Om den inhemska vilds-
vinsstammen utrotas, ökar också risken för 
att vildsvin utifrån tar sig in i landet, eftersom 
det helt enkelt blir plats ledig i ekosystemet.

Anledningen är att man i Danmark fruktar 
den afrikanska svinpesten, som brutit ut i 
bland annat Tjeckien och sedan tidigare finns 
i Litauen, Polen, Lettland och Estland. Reger-
ingen är rädd för att sjukdomen via vildsvinen 
ska sprida sig till de kommersiella svinprodu-
centernas anläggningar. Danmark exporterar 
årligen både kött och levande djur till länder 
utanför EU till ett värde av elva miljarder 

danska kronor (drygt 15 miljarder i svenska 
kronor). Om afrikansk svinpest bryter ut i 
Danmark skulle det innebära exportstopp.

Ministern ansvarig för danska Miljö- och 
livsmedelsverket, Esben Lunde Larsen, har 
bett EU-kommissionen att tillsätta en inter-
nationell expertgrupp för att utvärdera den 
danska utrotningsstrategin och utöka den till 
att gälla hela EU.

Afrikansk svinpest dödar 90–95 procent av 
de individer som drabbas och det finns inget 
vaccin mot sjukdomen, som sprids med virus 
som kan överleva i flera år i fryst eller kylt 
kött. Utanför Afrika sprids smittan huvudsak-
ligen genom livsmedel och eventuell direkt 
eller indirekt kontakt med smittade djur.

Afrikansk svinpest drabbar enbart svin och 
är ofarlig för andra djur och människor. 

 Jeanette Thelander 
Fotnot: Sannolikheten att tamgrisar i Sverige 
ska drabbas är mycket låg, att vildsvin i 
Sverige ska drabbas är låg, enligt SVA, statens 
veterinärmedicinska anstalt.
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 Sveriges Konsumenters kartläggning ”De 
dolda buräggen” granskar var ägg i samman-
satta produkter som pasta, majo-
näs och pannkakor kommer ifrån 
hos några av de största svenska 
butikskedjorna.

 Äggen i Coops äkta majonäs 
och Eldorados majonäs kom från 
burhöns. 

Till Aftonbladet säger Coops 
presschef Tobias Rydergren att 

”Det är en mer knepig process 
att påverka de sammansatta pro-
dukterna än en enskild råvara men 

självklart ska vi jobba hårdare för att få till 
detta. Vårt mål är att vi ska ha frigående ägg 

även i de här produkterna senast 
2020”, enligt artikeln Mat-  
jättarnas dubbelmoral - göm-
mer burägg i färdigprodukter.

Sveriges Konsumenters kart-
läggning slår fast att ”endast 
tre av tjugo produkter redovisar 
ursprungsland för äggråvaran 
på förpackningen. Endast tre 
av produkterna, förutom de 
ekologiska, redovisar hur äggen 
har producerats”.

 Christina Nordin är ny generaldirektör på 
Jordbruksverket efter Leif Denneberg. Hon 
tillträdde den 16 april. Närmast kommer hon 
från Näringsdepartementet där hon arbetat 
med internationell handel och näringslivsut-
veckling. Nordin har haft ledande befattningar 
inom Regeringskansliet och Jordbruksverket.

– Med sin breda bakgrund tror jag att 
hon är rätt person att leda myndigheten i 
det fortsatta förändringsarbetet. Tillsam-
mans med styrelse och överdirektör kommer 
Christina Nordin att ha goda förutsättningar 
att göra ett bra jobb med att leda en så pass 
komplex myndighet som Jordbruksverket, 

sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett 
pressmeddelande. Från djurskydds- och kon-
sumentorganisationerna finns förväntningar 
att Jordbruksverket under sin nya generaldi-
rektör sätter djurskyddet främst igen.

”Vi förväntar oss att Jordbruksverket 
stöder livsmedelsstrategin i att ökningen av 
svensk matproduktion ska ske på ett hållbart 
sätt, med ett bibehållet starkt djurskydd och 
uppfyllande av nationella miljömål”, skriver 
Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa 
Hagelstedt och Vi Konsumenters ordförande 
Gunnela Ståhle, tillika styrelseledamot i Djur-
skyddet Sverige.

Ny GD på Jordbruksverket

Propositionen lagd
 Regeringen har lagt sin proposition 
till ny djurskyddslag. Den skiljer sig inte 
nämnvärt från den lagrådsremiss Tid-
ningen Djurskyddet tidigare skrivit om.

Syftet med den nya lagen är att säker-
ställa ett gott djurskydd och att främja en 
god djurvälfärd och respekt för djur. Lagen 
gäller djur som hålls av människan och, 
med undantag för vissa bestämmelser, 
viltlevande försöksdjur. De nya reglerna 
föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Fler djurförsök 2016 
 Försöksdjur som utsattes för högsta 
svårhetsgraden av lidande ökade från 7 
procent under 2014 och 2015 till 8 procent 
under 2016. Dessutom användes fler djur i 
försök under 2016 än året innan, rapporte-
rar stiftelsen Forska Utan Djurförsök.  
Totalt användes 350 664 djur utifrån EU:s 
definition och 460 097 djur utifrån den 
svenska definitionen av djurförsök.

– Vi hoppas att 2016 var ett undantag 
och att trenden mot färre djurförsök hål-
ler i sig framöver. Det är alarmerande att 
de mest plågsamma djurförsöken ökar 
något. I Sverige handlar det om närmare 
30 000 djur inom framför allt grundforsk-
ning, forskning om nervsystemet, cancer, 
immunsystemet och hjärt- och kärlsyste-
met, säger Carina Franzén, kanslichef hos 
Forska Utan Djurförsök i en  kommentar.

Christina Nordin är 
ny generaldirektör 
på Jordbruksverket.

Länsstyrelsen  
omhändertar djur 
 Den 1 juni tar länsstyrelsen över ansva-
ret för omhändertagna djur. Kvällar, nätter 
och helger fattar polisen beslut om akuta 
omhändertaganden enligt § 32 djur-
skyddslagen samt § 11 tillsynslagen, vilka 
länsstyrelsen kan häva eller fastställa. 
Djurskyddspolisgruppen i Stockholm 
kommer att utreda brott och bistå  
länsstyrelsen med handräckning.

Ny mopsklubb  
 Nu ska ”sportmopsen” bli vanlig i Sve-
rige. Den har fri andning, inte så platt nos 
eller bakhuvud utan ser ut som mopsar 
gjorde förr, Den är framavlad i Tyskland 
och gentester för att undvika vingelmop-
sar, DM och hjärnsjukdomen PDE/NME 
krävs. En ny mopsklubb med cirka 150 
medlemmar arbetar för detta. 
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Ge din  röst åt  

Valrörelsen har börjat. Den 9 september är 
det dags att gå till valurnorna.  
Sällan har djurskyddsfrågorna fått så stort 
fokus som det senaste året.  
En livsmedelsstrategi klubbades i juni 2017 
och ett halvår senare la regeringen sitt  
förslag till ny djurskyddslag. Men vad vill 
partierna göra för att förbättra för djuren?  
Vi frågade. På följande sidor finns svaren.

TEMA DJURENS POLITIK

valsedlar  har!
    de  som inga
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TEMA DJURENS POLITIK

PARTIERNA OM 
DJURSKYDDET
Vi ställde nio konkreta 
djurskyddsfrågor till de åtta 
riksdagspartierna. 

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

SOCIAL- 
DEMOKRATERNA
Ingen talesperson.

MODERATERNA
Åsa Coenraads, 

riksdagsledamot, 
bland annat i miljö- 

och jordbruks-
utskottet.

LIBERALERNA KRIST- 
DEMOKRATERNA

CENTERPARTIET VÄNSTER- 
PARTIET

MILJÖ- 
PARTIET

SVERIGE- 
DEMOKRATERNALars Tysklind, riks-

dagsledamot, bland 
annat i miljö- och 

jordbruksutskottet.

Magnus Oscarsson, 
riksdagsledamot 
och landsbygds-

politisk talesperson.

Eskil Erlandsson, 
riksdagsledamot, 

tidigare jordbruks-
minister.

Jens Holm, riks-
dagsledamot, bland 

annat i miljö- och 
jordbruksutskottet.

Emma Nohrén, 
riksdagsledamot. 

Martin Kinnunen, riks-
dagsledamot, bland 

annat i miljö- och 
jordbruksutskottet.

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

Vilka är de viktigaste 
djurskyddsfrågorna idag?

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

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

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

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

 3. Ja. Många anmäl-
ningar visar sig, när 
länsstyrelsen kon-
trollerar, 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.

2. Regeringen föreslår 
att den nya djurskydds-
lagen ska vara en mål-
inriktad 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.

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

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

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

1. Att EU-regler efter-
levs, djurtransporter 
kortas ner och skärpta 
regler för antibiotika-
användning. Det ska 
finnas gemensamma 
regler för ursprungs-
märkning av allt kött 
inom EU. Det ökar 
konsumentmakten och 
chanserna att göra med-
vetna val.

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 rätts-
säkerheten när det 
gäller djurförbud. Det 
kan få stora konsekven-
ser för den enskilde, 
därför är det viktigt 
att rättssäkerheten vid 
djurskyddskontroller 
och beslut om djurför-
bud stärks. 

3. Generellt vill vi för-
enkla administrationen 
inom jordbruksnäring-
en. Vi vill däremot inte 
detaljstyra när myndig-
heten ska göra fysiska 
besök eller skriva brev.

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

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 byrå-
krati som inte kommer 
djurens välfärd eller 
hälsa till del.

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

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

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. Obli-
gatorisk registrering 
och märkning av katter. 
Förbud mot vilda djur 
på cirkusar (genom en 
så kallad positiv lista). 
Utevistelse för fler lant-
bruksdjur och rätt till 
naturligt beteende.

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 använ-
der varenda krona i det 
ökade anslaget till fler 
och bättre kontroller.

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

2. Vårt förslag inne-
håller 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 djur-
skyddsproblem. 

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

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

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

3. Det optimala är att 
fysiska besök görs. 
Om resurserna är 
begränsade är det 
rimligt att se om 
resurserna behöver 
utökas.
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Hur kommer ditt parti att 
arbeta för att stärka 
fiskars djurskydd?

Livsmedelsstrategins övergripande 
mål är ”en konkurrenskraftig livs-
medelskedja där den totala livs-
medelsproduktionen 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?

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?

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 djur-
skyddet, vill vi verka 
för en bättre vatten- 
och havsmiljö och vi 
satsar bland annat på 
rening av läkemedels-
rester. 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 fiskhälso-
program för vatten-
odlingar. Fiske av vild 
fisk regleras i fiskelag-
stiftningen, 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 djur-
skyddsregler vid fisk-
odling och se till att 
landningsskyldigheten 
följs, så att fisk inte 
kastas överbord. Vi vill 
också reglera botten-
trålning, i synnerhet i 
skyddade områden.

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

5. Grundregeln är 28 
dagar. Jordbruks-
verkets nya regler inne-
bär att lantbrukare som 
uppfyller tuffa krav på 
hälsa och välfärd kan 
avvänja en liten del 
upp till en vecka 
tidigare. I varje om-
gång ska fortfarande 
nittio procent av små-
grisarna vara äldre än 
26 dagar.

6. Vårt starka djur-
skydd är redan en kon-
kurrensfördel. Kopp-
lingen 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.

5. Grundregeln är 28 
dagar. Däremot får 
uppfödare som upp-
fyller särskilda hälso- 
och välfärdskrav av-
vänja 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.

6. Kommuner och 
landsting är stora 
aktörer på livsmedels-
marknaden – vi vill 
därför uppmuntra att 
det vid offentlig upp-
handling ställs högre 
krav på gott djurskydd, 
god miljöhänsyn och 
låg antibiotika-
användning. Det 
innebär att ett högt 
djurskydd också blir en 
konkurrensfördel.

5. Vi ser ingen anled-
ning att ändra på 
dagens regler, som ger 
rimlig flexibilitet uti-
från ett högt djurskydd.

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

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

6. En viktig fråga är att 
det införs obligatoriskt 
krav på ursprungs-
märkning 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 livs-
medlet producerats på 
ett sätt som skulle vara 
lagligt i Sverige.

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

6. Sverige har bland de 
bästa djurskyddet inom 
EU, låg användning av 
antibiotika, hög miljö-
hänsyn och ett smitt-
skydd i världsklass, som 
utgör en viktig konkur-
rensfördel. För att stärka 
konkurrenskraften inom 
den svenska livsmedels-
kedjan vill vi sänka kost-
nader och regelbördan 
för lantbruksföretag. Vi 
vill också underlätta för 
svenska livsmedel att 
ta sig in på utländska 
marknader.  

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. 

6. Sveriges unika posi-
tion 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 vegeta-
risk mat. 

5. Vi beklagar att Jord-
bruksverket 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 lagför-
slaget förtydligas också 
djurens rätt till naturligt 
beteende. 

6. Ett starkt djurskydd 
är en konkurrensfördel, 
både direkt och indirekt 
genom att det leder till 
mindre antibiotikaan-
vändning. 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 efter-
frågan på djurvänliga 
livsmedel.

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

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.

SOCIAL- 
DEMOKRATERNA
Ingen talesperson.

MODERATERNA
Åsa Coenraads, 

riksdagsledamot, 
bland annat i miljö- 

och jordbruks-
utskottet.

LIBERALERNA KRIST- 
DEMOKRATERNA

CENTERPARTIET VÄNSTER- 
PARTIET

MILJÖ- 
PARTIET

SVERIGE- 
DEMOKRATERNALars Tysklind, riks-

dagsledamot, bland 
annat i miljö- och 

jordbruksutskottet.

Magnus Oscarsson, 
riksdagsledamot 
och landsbygds-

politisk talesperson.

Eskil Erlandsson, 
riksdagsledamot, 

tidigare jordbruks-
minister.

Jens Holm, riks-
dagsledamot, bland 

annat i miljö- och 
jordbruksutskottet.

Emma Nohrén, 
riksdagsledamot.

Martin Kinnunen, riks-
dagsledamot, bland 

annat i miljö- och 
jordbruksutskottet.
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3 SNABBA – JA ELLER NEJ

SÅ VILL DJURSKYDDET SVERIGE HA DET

Bör Sverige likt Norge 
avveckla sin pälsdjurs-
uppfödning? 

Ska obligatorisk ID-
märkning och registre-
ring av katt införas? 

Tänker ni arbeta för att 
Sverige ska införa en 
positiv lista för 
exotiska djur?

I januari gav regeringen Jordbruks-
verket 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 märk-
ning 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 för-
ordning 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 uppföd-
ningen 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-ge-
mensamma reglerna för import och 
export av djurarter efterlevs.

Nej, men uppfödningen ska styras 
av tydligt regelverk med djur-
välfärden 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 upp-
står när enskilda vill ha exotiska 
djur som husdjur.

Nej. Mink och chinchilla omfattas 
av djurskyddslagen och djurskydds-
förordningen. Skulle minkpäls-
farmar förbjudas, flyttas uppföd-
ningen 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, medicin-
ska 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 märk-
ning 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 djurskydds-
utredningen.

Avvaktar kommande utredning. Ja. Vi har följdmotionerat angåen-
de att detta borde inkluderas i den 
nya djurskyddslagstiftningen.

Ja.

Läs fullängdssvaren på www.tidningen.djurskyddet.se

ID-märkning och registrering av katt. Djur-
transporter. Fiskars djurskydd. Förbud mot 
pälsdjursuppfödning. Det var de fyra  
viktigaste djurskyddsfrågorna när Djur-
skyddet Sveriges lokalföreningar rangord-
nade dem under stämman i april.

I Djurskyddet Sveriges principprogram 
finns alla organisationens ställnings- 
taganden 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 kän-
nande 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 trans-
porteras 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. Upprätt-
hållandet 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 ut-
anför 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 djurskydds-
problem. 

– 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. 

I frågorna till riksdagspartierna har vi valt ut några av de som Djurskyddet 
Sveriges lokalföreningar skattar högst. Så här anser Djurskyddet Sverige 
att djurskyddet ska förbättras.



16  djurskyddet / Nr 2 2018 djurskyddet / Nr 2 2018 17

TEMA DJURENS POLITIK  Text Katarina Hörlin| Foto Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag

Så har djurskyddet 
lyfts i riksdagen
Det har lagts flera motioner om djurskydd sedan förra valet. 
Interpellationer har hållits och debatter förts. Här kommer ett axplock 
av det som skrivits, föreslagits och beslutats.

U     nder mandatperioden har minst  
70 motionsyrkande kring djur-
skyddsfrågor lämnats varje år vid 
den allmänna motionstiden.  
Motionerna behandlas av miljö- 

och jordbruksutskottet, som föreslår att 
yrkandet antingen bifalls eller avstyrks.  
Majoriteten av de 80 yrkande som lades  
2016/17 avstyrktes med hänvisning till 
att en beredning av djurskyddsfrågorna 
redan var på gång i och med förslaget till 
ny djurskyddslag. Motionerna gällde bland 
annat betesgång för mjölkkor, djurskydds-
kontrollen och kontrollprogram. 
   Samma besked gavs de 74 motions-
yrkande kring djurskydd, som lades 
2015/2016. De gällde bland annat frigående 
höns, omhändertagande av djur, djurför-
bud och utevistelse för grisar.  
   72 motionsyrkande lades 2014/2015. De 
rörde översyn av djurskyddslagen, djurhåll-
ning, slakt, offentlig förevisning av djur, 
märkning av katter, hästar, pälsdjursnä-
ringen och djurskyddskontroller. De flesta 
avstyrktes av samma skäl som tidigare. 
Men två tog utskottet upp, och föreslog att 
de skulle bli riksdagens tillkännagivande 

till regeringen. Det handlade om behovet 
av att förbättra djurskyddet inom EU och 
att minska antibiotikaanvändningen. Det 
första yrkandet återfanns i motioner av 
Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) och Ulf Berg 
m.fl. (M) samt Jens Holm m.fl. (V) och det 
andra i motioner av Sten Bergheden (M), 
Betty Malmberg (M) och Annie Lööf med 
flera (C). 

Den 2 juni 2017 klubbades livsmedelsstrate-
gin i riksdagen. Ett unikt beslut, och flera 
motioner och debatter hade dessförinnan 
tagit upp frågan. 
– Nu kan livsmedelssverige och alla som 
vill äta svenskt vara säkra på att det kom-
mer att finnas mer svensk mat att lägga 
på tallrikarna både i Sverige och runt om i 
världen. Det här är jätteviktigt för jobb och 
hållbar tillväxt i hela vårt land, sa lands-
bygdsminister Sven-Erik Bucht (S). 
Djurskyddet Sverige välkomnade strategin 
men varnade samtidigt för att djurskydds-
perspektivet saknades. I seminariet ” En 
svensk livsmedelsstrategi – men var finns 
det politiska ansvaret?” lyftes ifjol den 
centrala frågan: hur kan Sverige ha ett 

fortsatt högt djurskydd och samtidigt klara 
konkurrensen? Där underströk en del att 
ett högt djurskydd utgör själva konkurrens-
fördelen. Andra har föreslagit att reglerna 
ändras, som motion 2016/17:2550 av Mag-
nus Oscarsson m.fl. (KD) vilken yrkade att 
svenska mjölkbönder med kor i lösdrift ska 
slippa beteskravet:
”Med ett slopat nationellt beteskrav kan 
svenska mjölkbönder med kor i lösdrift, 
i likhet med sina europeiska kolleger, få 
betesstöd från EU. Detta är ett steg mot 
mer jämlika konkurrensvillkor för Sveri-
ges mjölkbönder. ( - - - ) De kor som går 
i lösdrift kan dock röra sig fritt och utöva 
sitt naturliga beteende året om; de väljer 
själva när de äter, vilar och i många fall när 
de mjölkas. Sveriges bönder har en hög 
medvetenhet om djurskydd och är måna 
om sina djurs hälsa. De allra flesta skulle 
släppa ut sina djur oavsett beteskravet.” 
    Miljö- och jordbruksutskottet avstyrkte 
med svaret: ”I korthet innebär de nya 
betesreglerna att mjölkkor ska komma ut 
och ha tillgång till betesmarken minst sex 
timmar i sträck varje dygn under betes-
säsongen, som varierar från 60 dygn i de 

norra delarna av landet till 120 dygn i de 
södra. De nya föreskrifterna förenklar tidi-
gare regler på flera sätt. De djurskyddsbe-
stämmelser som finns motiveras av att det 
finns ett behov av dem, antingen genom 
forskningsrön eller genom praktiska erfa-
renheter. Kravet om betesgång för mjölkkor 
är utmärkande för den svenska djurskydds-
lagstiftningen och syftar till att tillgodose 
kornas grundläggande behov av att röra sig 
och utföra sina naturliga beteenden.”

En del motioner har rört specifika krav 
som Mikael Oscarssons (KD) koppel och 
munkorgstvång för vissa hundraser och 
frågor som ID-märkning och registrering av 
katt har lyfts i motioner från flera partier. 
En fråga som förenar över partigränserna 
är pälsdjursuppfödningen. Företrädare från 
vänsterpartiet till moderaterna har krävt 
att minkar ska ha möjlighet till naturligt 
beteende och vatten att simma i.

– Det handlar om livet för ungefär en 
miljon minkar som lever på ett sjuttiotal 
pälsfarmer i Sverige. Minkar i det fria rör 
sig över stora ytor, klättrar, jagar och är 
duktiga simmare. Men på pälsfarmerna är 

de instängda i små nätburar. De har ingen 
möjlighet att simma. Svenska veterinärför-
bundet har flera gånger konstaterat att den 
svenska pälsindustrin inte ger minkarna 
möjlighet till naturligt beteende, sa Jens 
Holm (V) i interpellationsdebatten ”Den 
svenska pälsdjursindustrin” och fortsatte:

– Tycker ministern verkligen att en nivå 
till i burarna, alltså en så kallad etagebur, 
eller att man lägger in en golfboll, en kvist 
och en plastmugg för minken att kunna 
nosa på och leka med är tillräckligt för att 
djuren ska kunna ha ett naturligt  
beteende? Det är nämligen den stora 
skillnaden från och med 2012, då de nya 
föreskrifterna trädde i kraft.

– Alla djur som vi har i vår vård ska 
behandlas väl och ha det bra. Det gäller 
naturligtvis också minken. Det finns inga 
indikatorer på att det finns djurskyddspro-
blem inom djurhållningen i dag. Om det 
kommer att finnas måste jag som statsråd 
givetvis agera i frågan, svarade landsbygds-
minister Sven Erik Bucht. När regeringen i 
januari 2018 presenterade sitt förslag till ny 
djurskyddslag fanns inga nya regler med, 
utan frågan skulle utredas. Andra inter-

pellationer har bland annat handlat om 
EU-plattformen för djurskydd, djurförsök, 
illegal rovdjursjakt, och försämrade livsvill-
kor för smågrisar.  

Motionerna, interpellationerna och  
betänkanden finns på riksdagens hemsida: 
 www.riksdagen.se  

• 3R-centret, vars mål är färre antal djur i 
djurförsök genom främjande av djurfria 
forskningsmetoder, invigdes. 
• Livsmedelsstrategin, som sträcker sig 
fram till 2030, klubbades igenom. 
• Rutinmässig fixering av suggor under 
vissa förutsättningar, möttes av massiva 
protester och blev aldrig verklighet. 
• Förslag till ny djurskyddslag lades fram.
• Nya föreskrifterna L100 för lantbrukets 
djur trädde i kraft.
•Trubbnoskampanjen, tusentals under-
skrifter mot extremavel på hund och katt, 
lämnades till Sven Erik Bucht. 

VIKTIGA DJURSKYDDSHÄNDELSER
SEDAN FÖRRA VALET 2014
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– Vi har en vision om ett samhälle där 
även icke-mänskliga djur har rätt till sitt 
eget liv. Det innebär ett samhälle utan 
en djurindustri, där nuvarande kött- och 
mjölkproduktion är borta och lantbruken 
i stället har ställt om till en vegetabilisk 
produktion. Det innebär djurfristäder 
och naturreservat i stället för djurparker, 
cirkusar utan djur och framställning av 
kläder, skor utan djurens skinn, ull, pälsar 
och fjädrar. Inga vilda djur jagas och dödas 
för nöjes skull och läkemedel testas utan 
metoder som utsätter djur för lidande. 
Vad gör en röst på er för nytta när ni inte 
sitter i riksdagen och kan påverka?

– Det kan aldrig vara bortkastat att med 
sin röst visa vilken inriktning man vill se 
i politiken. Inget parti föds stort. Djurens 
parti är del av ett internationellt nätverk 
av djurpartier som alla kommit olika långt. 
Det nederländska Partij voor de Dieren har 
suttit i parlamentet sedan 2006. 
Vad anser ni om regeringens proposition 
till ny djurskyddslag?

– Den är alldeles för svag sett från djur-
ens perspektiv. Ta minkfarmerna. I stället 
för att besluta om ett förbud ska minkarnas 
situation utredas. Det finns redan mer än 
tillräckligt med fakta tillgänglig: pälsfarm-
erna måste så snart som möjligt stängas. 
Små förändringar i djurskyddslagen kom-
mer aldrig att på riktigt förändra djurens 
situation. Lagen är skriven med utgångs-
punkten att djuren är till för oss människor 
och om vi bedömer att något är till nytta 
för oss motiverar det att vi utsätter djur för 
lidande. I stället för att justera detaljer i en 
lag som redan i dag inte efterlevs måste vi 
på allvar börja prata om vilken slags värld 
vi vill leva i och vilka slags människor vi vill 
vara i relation till individer av annan art.
Vill ni se en obligatorisk ID-märkning 
och registrering av katter?

– Ja, absolut. Det är fruktansvärt att vi 
har så många hemlösa katter i Sverige. 
Katternas status måste höjas och den som 
skaffar en katt måste vara beredd på att ta 
ansvar för katten under hela dess liv. 

HALLÅ DÄR...
Therese Ericsson, partiledare för Djurens 
parti, vilka är era viktigaste valfrågor?

TEMA DJURENS POLITIK

Äntligen! Förslag 
till ny djurskyddslag
I januari i år kom förslaget till en ny djurskyddslag. Den enskilt 
största händelsen inom djurskyddsområdet denna mandatperiod. 
Reglerna föreslås träda i kraft i april 2019.

Text Katarina Hörlin & Birgitta Wiberg (Hallå där!)

D jur ska hållas och skötas i en god 
djurmiljö och på ett sådant sätt 
att deras välfärd främjas, att de 
kan utföra sådana beteenden 
som de är starkt motiverade för 

och som är viktiga för deras välbefinnande 
(naturligt beteende) och att beteendestör-
ningar förebyggs.

Det slogs fast i propositionen till en ny 
djurskyddslag som regeringen överlämnade 
till riksdagen i år. Förtydligandet av natur-
ligt beteende utifrån professor Bo Algers 
definition var en av många goda nyheter, 
som djurskyddsorganisationerna lyfte fram.

Lagen gäller alla djur som hålls av männ-
iskor och ett krav införs på att den som hål-
ler eller tar hand om djur ska ha tillräcklig 
kompetens för att tillgodose djurets behov. 
Ett tydligt förbud mot att överge tamdjur 
införs.
 ”Den stora nyheten är att hemlösa katter 
uppmärksammas”, skrev Djurskyddet Sve-
rige i ett pressmeddelande.

– Äntligen erkänner regeringen att hem-
lösa katter är ett stort djurskyddsproblem, 
sa Åsa Hagelstedt, generalsekreterare.

Samtidigt är organisationen kritisk till att 
det trots att det dröjt mer än sju år sedan 
utredningen SOU 2011:75, som ligger till 

grund för flera av förslagen, presenterades 
så läggs inte ett förslag på obligatorisk ID-
märkning av katter, utan istället ska frågan 
utredas vidare.

– Att varken nuvarande eller tidigare 
regering lagt fram förslaget till ny djur-
skyddslag förrän nu är under all kritik. 
Därför är det extra illa att regeringen 
inte föreslår obligatorisk ID-märkning av 
katter. För oss som arbetar med hemlösa 
katter finns en stor samsyn om hur viktig 
ID-märkning och registrering är. Det be-
hövs inte fler utredningar som bara tar tid 
samtidigt som fler katter förlorar sina hem, 
säger Åsa Hagelstedt.

SOU 2011:75 bedömde att det saknas prak-
tiska förutsättningar för att hålla elefanter 
och sjölejon på cirkus på ett sätt som till-
låter djuren att bete sig naturligt. Som en 
konsekvens av detta kommer det i prakti-
ken inte att tillåtas att de hålls på cirkus.   
Regeringen inför även krav på att den som 
håller djur ska ha tillräcklig kompetens för 
att tillgodose djurets behov.

”God kunskap om djur är mycket viktigt 
för en god djurhållning i praktiken. I 
regeringens förslag har detta kommit till 
uttryck genom ett nytt krav på att alla som 
tar hand om djur ska ha tillräcklig kompe-

tens för att tillgodose djurets behov”, skrev 
landsbygdsminister Sven Erik Bucht (S) 
och vice statsminister Isabella Lövin (MP) 
när de presenterade förslaget till den nya 
djurskyddslagen.

En ny sekretessbrytande regel föreslås så 
att personal inom hälso- och sjukvården, 
samt socialtjänsten ska kunna anmäla 
allvarliga djurskyddsproblem till kontroll-
myndigheten och till polisen. 

”Tyvärr är förslaget om en sekretessbry-
tande regel inte modernt. Socialsekreterare 
gör inte hembesök hos våldsutsatta och 
eftersom de måste ha förstahandsuppgifter, 
själv ha sett synliga skador på djuret, blir 
förslaget verkningslöst för våldsutsatta. 
Gör om - gör rätt”, skriver organisationen 
Se Sambandet i sitt årsmötesuttalande i år.  
  Fler förbud som föreslås är att djur tränas 
för eller används i prov på sådant sätt att 
de utsätts för lidande. Förbudet mot doping 
utökas och förtydligas.

”Lämpliga och proportionerliga straff-
satser för brott mot djur” ska liksom ”krav 
på märkning och registrering av katter” 
utredas vidare. 

Angående katterna ser regeringen att det 
skulle kunna underlätta myndigheternas 
praktiska arbete med herrelösa katter, men 
den anser inte att djurskyddsutredningen 

har tillräckligt underlag. Även mink 
i pälsdjursuppfödningen ska utre-
das vidare. Bucht och Lövin förkla-
rade i sin presentation att även om 
”flera utredningar och rapporter har 
visat att hållningen av mink haft 
betydande problem avseende möj-
ligheterna till naturligt beteende. 
Regeringen har därför beslutat att 
vid sidan om förslaget till den nya 
djurskyddslagen ge Jordbruksverket 
i uppdrag att utvärdera välfärden 
hos minkar inom pälsdjursproduk-
tionen. Vi kommer därmed att få en 
klar bild över hur djurskyddsläget 
för minkar ser ut, om djuren ges 
möjlighet att bete sig naturligt och 
om det finns anledning till förbätt-
ringsåtgärder”.

Kritiken mot att fortsätta utreda frågor 
medan djur utsätts har varit svidande. 
Thomas Melin, riksdagsledamot Miljöpar-
tiet (MP), informerade under Djurskyddet 
Sveriges djurskyddskonferens i april om 
hur arbetet med att få fram propositionen 
egentligen gått till. Han tog tillfället i akt 
och bemötte kritiken mot att minkars 
möjlighet till att utföra naturligt beteende 
i pälsdjursuppfödarnas burar och obligato-

risk ID-märkning för katt ska utredas 
vidare.

– En utredning betyder inte att re-
geringen begraver frågan. Tvärtom. 
Vi vill kunna lägga ett starkt förslag 
och måste kunna presentera ett som  
håller, därför vill vi att de ska utre-
das, sa Melin. 

Under samma konferens  
korrigerade professor Lotta Berg 
några vanliga missförstånd.  
”Vi har väntat i trettio år på en ny 
djurskyddslagstiftning och nu är 
lagrådsremissen äntligen här!” Så 
brukar det sägas, men det stämmer 
inte helt och hållet. 
 – För lagen har ju uppdaterats 
under årens lopp. 2016 infördes ett 
förbud mot sexuellt utnyttjande av 

djur. Man kan ibland få intryck av att inget 
hänt alls på 30 år, sa Lotta Berg.

Flera förslag i propositionen till ny 
djurskyddslag har slagits upp som nyheter, 
men är i praktiken redan idag införda, 
som förbud att överge djur och att djur ska 
bedövas innan slakt. 

– Det senare har varit ett krav sedan 
1937. Det nya är att det blir tydligare vad 
som gäller och mindre utrymme för olika 
tolkningar. 

Lotta Berg.

Thomas Melin.
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TEMA DJURENS POLITIK  Text Katarina Hörlin Foto  Johan Beck-Friis

Det var också budskapet på seminariet i Almeda-
len 2017. Där samlade Djurskyddet Sverige 
tillsammans med konsument- och miljöorganisa-
tioner representanter från samtliga riksdagspar-
tier för att känna dem på pulsen när det gäller 

svensk djurskyddslagstiftning och viktiga hållbarhetsfrå-
gor. Vid direkt fråga ville ingen av politikerna sänka det 
svenska djurskyddet. Några vill faktiskt höja. Så nu är det 
upp till bevis. Vi som väljare vill veta vad respektive parti 
verkligen vill göra för att behålla och helst förbättra det 
svenska djurskyddet. Vilka tillkännagivanden kommer man 
göra från miljö- och jordbruksutskottet när riksdagen har 
antagit en ny djurskyddslag den 14 juni? Menar Alliansen 
allvar med att hävda att man ska ha en målstyrd lagstift-
ning men ändå klara rättssäkerheten? Djurskyddslagen 
är ju i sig en ramlag som fastställer ramarna hur vi ska 

skydda svenska djur, 
som ska ge vägledning 
till djurskyddsförord-
ning och föreskrifter. Det 
är okontroversiellt och 
”enkelt” att hävda att 
man ska höja djurskyd-
det inom EU. Det kan 
ju ingen vara emot. 
Det skulle, i bästa fall, 
innebära att många djur 
skulle få ett bättre liv 
och skillnaderna mellan 
produktionskostnader 
mellan EU-länderna och 
Sverige skulle minska. 
Det jobbas ju också med 
detta inom ramen för 
Näringsdepartemen-
tets nationella djur-
skyddsnätverk.  Ingen 
kan heller motsäga att 

djurtransporter är en viktig fråga från djurskyddssynpunkt. 
Vilka politiska beslut tänker man sig, som kan bidra till en 
övergång från att transportera kött i stället för att trans-
portera levande djur. Vad vi kan kräva av politikerna är 
tydlighet när det gäller de frågor som regeringen valt att 
skicka till utredning. Vill man ha ett förbud mot upp-
bundna eller fixerade djur? Vill man förbjuda pälsdjurs-
uppfödning och grytjakt? Kommer man kräva märkning 
och registrering av katter? I den av riksdagen beslutade 
livsmedelsstrategin finns tydligt uttalat att: ”Animaliepro-
duktionen bör även fortsättningsvis präglas av hög omsorg 
om djuren. Djurskyddsnivån ska inte sänkas.” 

Vi vill ha regeringens besked om att man i djur-
skyddsförordningen kommer att hålla fast 
vid förprövningen av djurstallar, att kor 
har rätt till bete sommartid, förbud 
mot fixeringen av suggor, krav på 
strö till kalvar, grisar och kor, 
förutom förbud mot elefanter 
och sjölejon på cirkus. Det 
samlade djurskyddet har också 
varit mycket kritiskt till hur 
Jordbruksverket har hanterat 
djurskyddsfrågorna under förra 
året. Djurskyddet Sverige kräver 
därför tillsammans med Compas-
sion in World Farming Sverige, Dju-
rens Rätt, Svenska Djurskyddsfören-
ingen, Vi Konsumenter och World Animal 
Protection Sverige att riksdagen och regeringen 
ska stärka arbetet med djurskyddsfrågor i samband med 
att Jordbruksverket omstruktureras. Vi kräver att reger-
ingen inrättar ett djurskyddsråd vid Jordbruksverket som 
ges i uppdrag att följa verkets arbete med djurskyddsfrå-
gor och att en djurskyddsombudsman inrättas. Rådets 
ledamöter ska utses av regeringen och ledas av någon som 
inte arbetar på Jordbruksverket är vårt krav. 

SISTA ORD

”Att politiker och myndigheter ska ta sitt ansvar för en stark 
djurskyddslagstiftning som skyddar djuren och främjar deras 
välfärd. Upprätthållande av ett gott djurskydd får inte styras av 
marknadskrafterna eller ersättas av ett konsumentansvar.” Så står det i 
Djurskyddet Sveriges principprogram som antogs av stämman i år.

”Vi kräver att 
regeringen inrättar 

ett djurskyddsråd vid 
Jordbruksverket som 
ges i uppdrag att följa 

verkets arbete med djur-
skyddsfrågor och att en 

djurskyddsombuds-
man inrättas.”

Ett starkt djurskydd är  
ett politiskt ansvar 

De för fram djurs röster
Politisk påverkan är en viktig del av djurskyddsorganisationernas 
arbete. Så här går det till - och detta kan du som djurvän själv göra.

R unt 20. Så många uppvaktningar, 
rundabordssamtal och föreläs- 
ningar har Djurskyddet Sverige 
deltagit i i riksdagen sedan förra 
valet.  

– Det är väldigt viktigt att möta politikerna 
i riksdagen för att kunna påverka våra 
lagar för bättre djurskydd, säger general-
sekreterare Åsa Hagelstedt, som varit med 
på flera. 
  Under lång tid har flera djurskydds- och 
konsumentorganisationer gått ihop och 
mött politikerna tillsammans. Senast i maj 
när riksdagens miljö- och jordbruksutskott 
besöktes för att organisationerna gemen-
samt skulle ge beslutsfattarna en påminnel-
se om att när djurskyddslagen klubbas ige-
nom är det viktigt att följande finns med: 
Obligatorisk ID-märkning och registrering 
av katter. Förbud mot grytanlagsproven – 
grävlingarnas lidande står inte i proportion 
till jaktbehovet. Inte lägga ansvaret för ett 
gott djurskydd på konsumenterna, utan 
det ska politikerna tas genom lagarna de 
stiftar. Minkar måste få tillgång till sim-
vatten, annars kan de inte utöva naturligt 
beteende. Bra att förbud mot sjölejon och 
elefanter på cirkus införs! Bra också om en 

Positiv lista införs i Sverige för de djur som 
får hållas som sällskapsdjur.                       
– Politikerna i utskottet var intresserade, 
så det var ett mycket bra möte, berättar 
Åsa Hagelstedt, som på bilden tillsam-
mans med Djurens Rätts Camilla Björkbom 
överlämnar en namninsamling och katt-
rapporten ”En katt har ett liv - inte nio” till 
miljö- och jordbruksutskottets ordförande 
Åsa Westlund (S). 
 
I vintras höll organisationerna ett av 
många samtal i riksdagens djurskyddsfo-
rum. Jordbruksverket hade precis klubbat 
igenom beslutet att i vissa fall tillåta att 
skilja smågrisar från sin sugga redan efter 
21 dagar, mot tidigare minimikrav 28 dagar. 
Professor emeritus i husdjurshygien, tillika 
en av företrädarna för Ciwf Sverige, Bo 
Algers inledde med att säga: 

–Jag bär svart idag därför att jag sörjer, 
jag sörjer att Jordbruksverket har död-
förklarat forskningen. 
  Samma budskap fördes fram direkt till 
landsbygdsminister Sven Erik Bucht när 
en delegation bestående av Ciwf Sverige, 
Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige och Vi 
Konsumenter uttryckte sin oro över att 

Jordbruksverket inte längre tycktes anse att 
dialogen med konsument- och djurskydds-
organisationerna var värd att föra, utan 
skapade föreskrifter främst utifrån näring-
ens önskemål. Inte heller la verket vikt vid 
vad vetenskapen visade.  
   – Det är bra att vi går samman. Politiker 
uppskattar att få ta del av vår kunskap 
i grupp och det ger oss en väldig styrka 
när vi för fram våra evidensbaserade krav 
tillsammans. Det är viktigt att vi talar med 
en stark och tydligt röst när vi påverkar 
politiker. För vi vet ju att det finns andra 
starka intressen som är där och lobbar, som 
inte håller djurskyddet högst. 

 
Åsa Hagelstedt uppmanar alla enskilda 
djurvänner att ställa frågor direkt till  
politikerna. 

– Mejla in frågor till partierna om var de 
står i olika djurskyddsfrågor så att de kän-
ner ”Oj det här var viktiga valfrågor som 
berör många.”  
För anledningen till att det händer för 
lite i de här frågorna är att de har för låg 
politisk status. Då ska vi som djurskyddare 
och väljare göra vad vi kan för att förändra 
det! 

Gunnela Ståhle 
förbundsstyrelseledamot i Djurskyddet  
Sverige och ordförande i Vi Konsumenter. 
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Under stämman delades Djurskyddet 
Sveriges djurskyddspris ut. I år gick det till 
universitetslektor Stefan Gunnarsson, vid 
SLU. Motiveringen löd:

”Stefan Gunnarsson har en bred djur-
skyddsgrund att stå på – forskning och 
vetenskap blandat med praktisk erfarenhet 
som inger förtroende och gör att han kan 
och vågar stå upp för djuren när det blåser 
lite. Han har en lång meritlista och stor er-
farenhet, därför väger hans argument tungt.

Stefan Gunnarsson har i debatten kring 
nya grisföreskrifter visat att han står upp 
för vetenskap och beprövad erfarenhet, 
med integritet och mod som bara en äkta 
djurskyddare har.”

Hedersutmärkelsen till ”en kommersiell 
aktör som gjort särskilda insatser för ett 
starkare djurskydd” gick till skodesignern 
Josefin Liljeqvist AB, med motiveringen:

”Josefin Liljeqvist är skodesignern som 
såg behovet av att göra djurskydd och 
spårbarhet till en del av modeindustrin och 
valde att agera. Med visionen att förbättra 
välfärden för djur både i Sverige och i värl-
den, skapar hennes företag skor av läder 
från djur som levt ett gott liv.

Målet är full spårbarhet från det enskilda 

djuret fram till konsument och det ska löna 
sig att behandla djuren väl. Djuren har tidi-
gare inte fått tillräckligt mycket uppmärk-
samhet inom modeindustrin och det är 
Josefin Liljeqvist på god väg att ändra på.”

– Detta pris är det viktigaste vi någon-
sin mottagit eftersom det hjälper, upp-
märksammar och validerar vårt arbete, 
affärsmodell och mission för djuren på ett 
fantastisk sätt. Stort tack till Djurskyddet 
Sverige, säger Josefin Liljeqvist i en  
kommentar. 

Detta är föreningarnas  
viktigaste djurskyddsfrågor
Näst sista helgen i april höll Djurskyddet Sverige sin förbundsstämma i 
Haninge utanför Stockholm. Ombud från flera av föreningar samlades för 
att besluta om stadgar och välja styrelse för de kommande två åren. Vi 
passade på att fråga: Vilken djurskyddsfråga anser du är viktigast ett 
valår som detta? Här är den nygamla styrelsen

Under Djurskyddet Sveriges förbunds-
stämma omvaldes nästan hela styrelsen. 
Hannah Kendrup, Djurskyddet Snappha-
nen, hade bett att inte bli återvald och hon 
ersattes av nyvalda Marie Persson.

Från vänster på bilden: Stina Näsström, 

Catarina Niklasson Schöön, Linda Maria 
Vonstad, Gunnela Ståhle, Owe Sandström, 
Linnéa Stålhandske och Kerstin Linde.  
Saknas gör Sofia Arkelsten och nyvalda 
Marie Persson. 
Läs mer om stämman i webbtidningen. 

Hedrade djurskyddspristagare

Catarina Niklasson Schöön, Djurskyddet 
Kattfoten i Halmstad och vice ordförande i 
Djurskyddet Sverige: 
– Hårdare straff för djurskyddsbrott och djur-
plågeri! Hur mycket vi än förbättrar lagarna 
och föreskrifterna för djurhållning måste vi 
se till så att de efterlevs, så att enskilda djur 
inte plågas. Straffen för brott mot djur måste 
höjas. 
Inför brotten  ”Grovt 
djurplågeri” och ”grovt 
djurskyddsbrott” i 

straffskalan och döm 
till hårdare och längre 
straff! 

Maria Ericsson, Djurskyddet Kalmar:
– Det finns så mycket att välja mellan, så 
många viktiga frågor, men ska jag välja en 
enda blir det ID-märkning av katt, eftersom 
den är så grundläggande för allt vårt arbete 
med hemlösa katter. 

Mari Ekengren och Inger Sköld, Djur-
skyddet Bill & Bull, Söderhamn: 
– ID-märkning och re-
gistrering av katt. 
Det är otroligt 
att det inte 
införts än. 
Det finns 
ju för i 
princip 
alla andra 
djurslag: 
gris, hund, 
får, kor och 
häst!

Ewa-Britt Gerhardsson, Christina Lindqvist 
och Therese Hultgren, Djurskyddet Ådalen, 
Sollefteå: 
– Minkarna i pälsdjursuppfödningen! Det är 
ett helt onödigt lidande för dessa minkar i sina 
trånga burar, där de inte kan bete sig naturligt. 
Bara för att vissa människor vill ha deras päls. 
Sedan är ju den obligatoriska ID-märkningen 

och registreringen av katt mycket viktig att den 
införs i lagstiftningen nu. Det finns ju i vissa 
kommuner men det måste vara obligatoriskt 
i hela landet. Förbjud fyrverkeri! Det är inte hel-
ler klokt att detta djurplågeri kan få pågå år ef-
ter år. Det finns ju mycket bra som kan ersätta 
det, som lasershower tillexempel. Det här blev 
mycket! Men en till: förbjud djur på cirkus! 

Moa Nygren, 
Djurskyddet 

Dalarna:
– Inför 
obligatorisk 
ID-märkning 

på katter. Det 
hade underlättat 

väldigt mycket.

Elisabet Rosengren, 
Djurskyddet  
Karlshamn:
– Jag bor ju i Ble-
kinge och måste  
säga minkarna! På 
Listerlandet finns 
flera av Sveriges 
pälsdjursuppföd-
ningsgårdar och det 
är inte rätt att hålla 
minkar i sina burar bara 
för att de ska bli päls åt oss 
människor. Lägg ner minkfarmarna. 

Cassandra Persson, vice ordförande  
Djurskyddet Ungdom och Max Stadler,  
ordförande Djurskyddet Ungdom:
– ID-märkning och registrering av katter. Jag, 
Max, bor i Klippan och det händer att katter 
som saknar hem skjuts. Det är fruktansvärt. 
Samma sak med kaniner, också de släpps ut 
i naturen av ägare som tröttnat. Det inne-
bär stort lidande för djuren, så vi önskar se 
hårdare straff mot att överge djur.

Barbro Palm, Djurskyddet Kristinehamn på 
bild tillsammans med Margaretha Ahlén 
(till vänster): 
– ID-märkning av katter. Men även förbud 
mot vilda djur på cirkus, 
vilket är på gång och 
det är bra. Jag kom-
mer som vanligt 
att gå runt i val-
stugorna och själv 
ställa politikerna 
till svars vad gäller 
flera djurskydds-
frågor!

Björn Dahlén, Djurskyddet Kronoberg: 
– ID-märkning och registrering av katt. Det 
är viktigt att både märkning och registre-
ring blir obligatoriskt. Idag händer det att 
veterinären som utför märkningen lämnar 
över registreringsdokumenten till 

ägaren för att sända 
in till myndigheten, 

men gör ägaren 
inte det av nå-
gon anledning 
har vi ingen 
glädje av 
märkningen. 
Den måste ju 

kopplas ihop 
med en registre-

rad ägare. 
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Grundades: 1998. 
Antal medlemmar: 146. 
Antal omplacerade katter: År 2017 fick 
82 katter nya hem, 5 katter till sina ägare. 
9 katter samt en kanin som togs in under 
året var tyvärr i så dåligt fysiskt skick att, 
efter samråd med veterinär, endast avliv-
ning återstod.
De har även hjälpt en ekorrunge och en 
tumlarkalv som navigerat fel. 

OM DJURSKYDDET  
NORRA HALLAND

SUCCÉKAMPANJ FÖR VARJE 
KATT I NORRA HALLAND
Informationskampanjen 
#etthemförvarjekatt har fått 
stort genomslag. Ni har säkert 
redan sett den! Vi pratade med 
Djurskyddet Norra Halland om 
hur de gjort.

– Jag tror att alla föreningar kan känna 
igen sig i frustrationen över att inte räcka 
till, att ständigt ”släcka bränder” utan att 
komma åt orsaken till problemet med alla 
hemlösa katter. Vi märker att det fortfa-
rande finns otroligt mycket okunskap kring 
katter, vinsterna av kastration och lite till 
ingen insikt om att de faktiskt inte klarar 
sig utan ett hem. Ökad kunskap leder till 
att fler kastrerar och ID-märker! Tack vare 
att vi är en så engagerad styrelse så hade 
vi också möjligheten att 
genomföra en sån här idé, 
berättar Marlene Sandblom 
och Katarina Oderland, 
båda vice ordförande i 
föreningen.  
 
Tillsammans med länsstyrel-
sen tog föreningen fram en 
poster med allmän infor-
mation om problemet med 
hemlösa katter. 

– Vi gjorde även Face-
book-annonser på olika 
teman, en om honkatter, en 
om hankatter och så vidare. 
Det är viktigt att variera sina inlägg, även 
om grundbudskapet om kastration och ID-
märkning så klart består, annars riskerar 
folk att tröttna. Annonserna har vi delat 
på vår sida och samtidigt uppmanat folk 
att dela och sprida budskapet. Vi har även 
använt oss av marknadsförda inlägg på 
Facebook, vilket vi ser fungerar.

Har ni alltid haft ett gott samarbete med 
länsstyrelsen? 
– Vi har ett mycket bra samarbete, som 

utökats och förstärkts under de senaste 
åren. Nu samarbetar vi både förebyggande 
genom #etthemförvarjekatt” och inom 
enskilda ärenden. 

Vilka tips har ni till andra föreningar som 

vill samarbeta med 
länsstyrelsen?

– Visa att ni är 
pålästa, profes-
sionella och att ni 
har koll! 

Även flera av norra Hallands veterinärer 
samarbetar föreningen med. Tillsammans 
med dem har föreningen erbudit rabatte-
rad kastrering under sju veckor i vår.  

– Kampanjen har öppnat upp för diskus-
sioner om samarbeten med rabatter och 
flexibla tider. En av våra veterinärer har vi 
även lyckats engagera som en uppskattad 
föreläsare.

Er kampanj har ju slagit igenom stort i 
medierna. Vi ser er i SVT Nyheter och 
läser om er i dagstidningar. Hur har ni 
gjort för att nå ut?
– Tack vare länsstyrelsen! De skickade 

ut ett pressmeddelande när vi lanserade 
kampanjen och det var många journalister 

som nappade och tog kontakt. Det visar att 
det finns ett intresse bland allmänheten för 
den här frågan och att tiden är mogen för 
en förändring. Så tipset till andra fören-
ingar är att inte tveka att ta kontakt med 
pressen – intresset finns! 

FÖRVILDAD TAMKATT 
ÄR INGEN VILDKATT

Marlene Sandblom, som fick upp ögonen för katternas 
situation när hon blev kattägare för två år sedan, och 
är aktiv i Djurskyddet Norra Halland sedan hösten 
2017, tillsammans med Katarina Oderland, som varit 
engagerad i djurskyddsfrågor sedan barnsben och är 
aktiv i Djurskyddet Norra Halland sedan hösten 2016. 

Det finns inga vildkatter i Sverige. De som 
föds ute är förvildade tamkatter. Det är viktigt 
att använda rätt begrepp så vi inte sprider fler 
missuppfattningar om katter eller tillskriver 
dem egenskaper de inte har. Det betonar Ann 
Scott, vid Djurskyddet Karlstad. 
– Vildkatten är en egen art. Den jagar fåglar 
och harar och klarar sig bra på vintern tack 
sina genetiska förutsättningar. En förvildad 
tamkatt oavsett om den är född inne i trygg-
het eller utomhus av en förvildad kattmamma 
har inte samma förutsättningar att klara sig 
ute. Så när man tänker att förvildade katter 
i Sverige ”klarar sig”, då tänker man helt fel. 
Våra förvildade katter i Sverige tillhör inte 

en annan ”art” – de är katter som bara inte 
fått en chans till trygga liv! säger Ann Scott. 
Djurskyddet Karlstad tar emot ungefär 200 
hemlösa katter varje år. De flesta har ett för-
vildat beteende vid intaget. 
– Vi får ofta samtal där privatpersoner säger 
att det ”springer vildkatter på gården”. Vi 
förklarar att vildkatter inte finns i Sverige. Det 
är ett problem när man på grund av okunskap 
tror att en vildkatt ”klarar sig”, för då kanske 
man inte larmar så att katten får hjälp, säger 
hon.
   En tamkatt som lever i trygghet hos män-
niskan kan få en livslängd på cirka 18–20 år.  
  – En förvildad tamkatt som får klara sig ute 

överlever i några år om den har tur. Därför 
är det viktigt att man som privatperson 
larmar en djurskyddsförening om man ser en 
förvildad katt, så att katten får den hjälp den 
behöver. 

Här är en vildkatt, 
Felis silvestris.

Här är en 
tamkatt, 
Felis catus.

Text och Foto Katarina Hörlin



LÅT DIN HUND OCH 
KATT BLI BLODGIVARE

FÄRRE BLODBANKER FÖR KATT
Det finns några blodbanker för katter, men oftast 
kallas blodgivarekatter in direkt. Detta då blodet  

tappas via halsvenen och djuret ska ligga still de cirka tio 
minuter det tar. En katt får lugnande medel, blir sederad.  
”Detta är alltid förenligt med en risk, om än väldigt liten, och då 
`måste´ allt blod vi tappar användas för att inte riskerna ska bli 
större än nyttan”, säger Kristoffer Dreimanis, Universitetsdjur-
sjukhuset vid SLU.

HUNDEN BLIR  
OFTA PIGG

En vanlig fråga är om djuret blir trött 
efteråt. ”Ofta blir den piggare. Kanske beror det 
på hundgodiset som serveras efteråt”, säger 
Kristoffer Dreimanis. Många undrar också vad 
som krävs. Fredrik Ones Larsen svarar: ”Lugnt 
stabilt temperament. 1—4 års ålder vid uppstart, 
god hälsa, ingen regelbunden medici-
nering. Vaccinerad, avmaskad, ha 
fästingskydd och inte mottagit blod-
transfusion, inte varit utomlands 
eller dräktig. Katter får ej vistats 
utomhus.” Båda veterinärerna 
betonar att blodgivarhundarna 
måste kunna ligga stilla på 
ett bord i tio minuter medan 
blodet tappas. ”Man blir impo-
nerad över hur de ställer upp 
utan stress varje gång”, säger 
Dreimanis. 

BLODTYPNING 
GÅR SNABBT

Det finns 7–8  
internationellt erkända antigen 
(DogErytrocyteAntigen DEA) 
på hundens erytrocyter. Katt 
delas oftast in i A, B och 
AB. Om du inte vet vilken 
blodgrupp ditt djur har är det 
inget du behöver ta reda på i 
förväg.  
”Blodtypning inför en blodgiva 
går snabbt så det tycker jag inte 
man behöver”, säger Kristoffer 
Dreimanis. 

HUNDEN  
SKA VÄGA

MINST 27 KG  
– KATTEN 4,5 KG
Endast en viss mängd blod kan tas 
utifrån kroppsvikten.  
På hund används samma system 
som för människor där medel som 
gör att blodet inte stelnar,  
anti-koagulantia, redan är tillsatt. 
För att göra en fullständig tappning 
krävs att hunden väger minst 27 kg. 
På katt är det annorlunda: här  
adderas antikoagulantia så att 
mängden anpassas till mängden 
blod.  
Men för att det ska gå att ta en 
förbestämd mängd blod bör katten  
väga över 4,5 kg. 

OLYCKOR OCH 
RÅTTGIFT

Blödningar, både inre och 
yttre, som exempelvis efter att hunden 
eller katten blivit påkörd eller fått en  
jaktskada är vanliga skäl bakom behov 
av blod.  
Blodbrist kan också uppstå via nedbryt-
ning av patientens egna blodkroppar, 
vanligast är sjukdomen Immunmedierad 
Hemolytisk Anemi, IMHA. 
Även minskad produktion av röda 
blodkroppar på grund av benmärgspå-
verkan förekommer eller att djuret blivit 
förgiftat av råttgift. 

VANLIGARE FÖR HUNDAR 
Universitetsdjursjukhuset vid SLU ger cirka 2  
blodenheter (plasma eller erytrocytkoncentrat)per 

vecka till hund. Till katt cirka 5 givor per år. Över hela 
landet är förhållandet ungefär desamma, fler hundar än katter 
får och ger blod. Anicuras regionsjukhus i Bagarmossen gav 66 
hundar och 6 katter blodtransfusioner under 2017, och har för 
närvarande 52 hundar och 7 katter som lämnar blod. UDS vid 
SLU har även fryst plasma för föl. 

1 2

3 4

Har du en hund eller katt som klarar kraven för att lämna blod – hör av 
dig till närmaste djursjukhus. Det finns alltid behov: både vid olyckor och 
sjukdomstillstånd. Blodtransfusioner räddar liv! Ditt djur kan hjälpa.

SAKNAS BLOD – HÖR AV DIG 
OM DU VILL HJÄLPA TILL 

”Vi har haft lite för få negativa (DEA 1.1 -) blod-
givare och rekryterar in nya donatorer till blodbanken på 
grund av pensionering av gamla donatorer”, säger Dreima-
nis, som uppmanar alla som har en ung svenskfödd frisk 
hund på minst 27 kg i Uppsalaområdet som vill bidra med 
blod att höra av sig till: kristoffer.dreimanis@slu.uds.se 
En blodgivarehund går i pension vid 8 år.  
Även Bagarmossens och andra djursjukhus tar gärna emot 
blodgivande hundar och katter. Hör av dig till de som finns 
på din ort om du har ett djur som kan ge blod!

CHIHUAHUA KAN  
HA SCHÄFERBLOD

I mitten av 1600-talet gjordes 
den första  transfusionen mel-

lan hund. Boxer, flatcoated retriever, 
greyhound, rhodesian ridgeback, riesen-
schnauzer, schäfer och dobermann är ofta 

DEA 1.1 negativa: de kan ge blod till flera 
potientiella mottagare. Ett nord-

iskt blodbanksråd utformar 
riktlinjer för hur en blod-

bank bör bedrivas och 
flera djursjukhus har 
byggt upp blodbanker. 
Just nu är det brist på 
viss typ av hundblod: 
Hör alltså gärna av dig 
till djursjukhuset på din 
ort om du har en hund 

eller katt som kan bidra!

5

86 7

Källor: Kristoffer Dreimanis, UDS, Universitetsdjursjukhusets smådjursklinik, vid SLU och Fredrik Ones 
Larsen, Regiondjursjukhuset Bagarmossen, Anicura. 
Text: Katarina Hörlin  Foto: iStockphoto
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TÄVLA OCH VINN PRISER FRÅN VIVARA! 
Vi lottar ut fem fina fågelholkar från Vivara. Perfekt att skämma bort fåglarna med! Vinsten kan 
skilja sig något från den på bilden här intill. 
GÖR SÅ HÄR: 
Det är det fyrsiffriga talet som bildas av de röda siffrorna (t ex FEM TRE ETT TVÅ = 5312) som 
är er svarskod. Ring  0944–670 90 09. Följ de talade anvisningarna. Du ombeds att ange krysset 
tävlingsnummer, som är 24, och den fyrsiffriga lösenkoden (ovan). Sedan är det klart.
Du kan inte ringa från hemligt eller dolt nummer. Det betyder att ditt nummer måste synas när vi 
söker det på hitta.se eller eniro.se. Samtalet kostar 10 kronor. Du accepterar kostnaden genom att 
trycka 1 i början av samtalet. (Från 25 maj 2018 går det inte längre att SMS:a svar)
Senast den 20 juli måste vi ha ditt svar. Lösning och vinnare presenteras i nästa nummer.  

5
VINNARE!

GRATTIS!  
Förra numrets vinnare: 
Pia Westerberg, Umeå, Maritha Edfast, Åryd, Nicklas Hillgren, Sundsvall, 
Ingrid Löfholm, Flen, Tomas Jern, Axvall.
 

Rätt lösning till Djurkrysset i nummer 4, 2017:

   
 

SLINGA OSKÄLIG
RÄNTA

I BERG
I HAV

SÄTTA
SKOGS-

KATT 
RING

NÅGON-
STANSAVSNITT LJUD FRÅN 

TRÄASK
BARNHEM

EN I ETT
PAR 

DISKRET
ANROP

UNDER-
HÖLL

KAPTEN

SVAMPAR

NACKHÅR
YTTRADE

HOPPAS
I GROP 

SVENSK
BYRÅ KYLER

PÅ 
VÄGEN

NÅGRA
SOM HÄN-
GER IHOP 

HALV-
GRÄS

STICKA
TILL

MODERS-
MÅL

PINSAMT
SÄGS EFTER 

LÅNG TID
VILL

UTELÅST

IVER
FOTO-
RAF-

ORDER
TA VARA

PÅ SIG 

FEMTIO-
PROCENTIG

GJORT 
ETT

ARRANGE-
MANG

TOG
BORT BACKE

INLEDER
FRÅGE-
STUND 

STRAND-
SKATA

MINDRE
GÅNGER FÅR

RABATT
KAN TAS

FRÅN
STRÅN MUGG MED 

VATTEN SNOTT

SIMMARE

TONER
HAS PÅ

BAK STÄM-
NING TIDIGAREMITT I

AVESTA
HA GLID HAR GPS

ERSATT FÖRDEL
ROCK-
SLAG 

HALVFAST
MASSA

DATA-
SYMBOL

SUR ARBETS-
SAMMA 

HÖRS NÄR 
DET INTE 
HÖRDES

GÖR
RIK

RIKARE

GRIPANDE
DEL 

ARBETAR
VITT 

SAMLADE
FAKTA DRAG STYVT 

TYG
LÅTER 

FRÅN UR
SPARAS
ENERGI I

KALLAS
MARIA

OJÄMNT
SÄGA HEJ 

HOLKANVÄNDS
VID BE-

TALNING
LÄGGS

HÖ I TRIVS
I BLÖTA

STÅR FÖR
ANDRA

BOKSTAV AN-
HÅLLAAVDEL-

NING 
FYLLS

BLANKETT
ÄR

MÅNGA
MISSAR

SEX PÅ
KVÄLLEN

© Kryss
 & Quiz AB

1

2

3

4

5 6

78
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S O C K A N I
S K E P P A R E

S A R I S K O R
M T T A C

K L A S E D I
Ä N T L I G E N

I N A L E G
L K G G R A N S

H A R L U F T U N D E R V A N D
K A N A T R O S A I I N N A N

L O D E N A T L A S N Y T T A
V R E S I G F L I T I G A T

D R N E Å A R K A N V A S
K N A G G L I G T M O R S A T
L A D A D E P I N N E B E

R O T E L K E L I G A A R T O N

 • Djurinriktade värdegrundsövningar  
för barn i förskolan och skolan. 

 • Utvecklar barns empati och förståelse  
för andra individer.

 • Vetenskapligt säkerställd effekt.
 • Övningarna är anpassade till läroplanen.

Ladda ner
övningarna  

kostnadsfritt på
www.rede.se

www.vivara.se

DJURKRYSSET
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042-20 20 00 • www.dinvet.nu
Ekvändan 2, Helsingborg

Medicinska utredningar • Operationsavdelning
Röntgen • CT-röntgen • Ultraljud • Cardiologi
Ögonspeglingar • Kattmottagning • ID-märkning 
Kostrådgivning • Al-kompetens

Kommande utgåvor:
Nr 3 - i brevlådan 28 sept. Nr 4 - i brevlådan 14 dec.

Vill du annonsera kontakta:
Agneta Kempe Erneberg, annonschef

08-786 03 21, agneta@da-media.se 

Carina Jansheden, mediesäljare 

08-786 03 32, carina@da-media.se

Maria Larsson, mediesäljare

08-786 03 11, maria@da-media.se
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FRÅGOR & SVAR

SVAR: När jag läser din berättelse uppfattar jag att du mår mycket då-
ligt av den här situationen. Men jag vill ändå be dig att försöka se det 
hela ur hundens perspektiv. Hon har under 13 år (hela sitt liv) varit en-
sam med sin husse och har en mycket nära relation till honom. När du 
och din pojkvän träffades för ett år sedan blev det säkert känslomäs-
sigt svårt för henne att inte längre ha hans odelade uppmärksamhet. 

Även om du inte vill acceptera hennes närvaro i ert liv, är det nöd-
vändigt för att ni ska kunna hitta ett mer harmo-

niskt liv tillsammans. Hon har rätt att finnas där 
och du behöver se att hennes beteende hand-
lar om att hon mår dåligt, inte att hon vill 
vara besvärlig. Det är tveksamt att använda 
ordet svartsjuka, eftersom vi lägger in många 
negativa och mänskliga aspekter i det. Av 

samma anledning skulle jag inte använda or-
den alfahona eller protestkissa, det leder tanken 

till att det är en kamp mellan er och det kommer 
inte att göra situationen bättre.

Du behöver prata med din pojkvän, då ansvaret till stor del ligger på 
honom. Han är den som ni båda vill umgås med. Utan att vara medveten 
om det, har han satt er i denna situation genom att hunden aldrig tidi-
gare (om jag förstår det rätt) har behövt dela hans uppmärksamhet med 
någon. Nu behöver han se både dina och hundens behov, och fundera 
över hur han kan göra för att minska konflikten mellan er. Kan han på nå-
got sätt fördela sin tid och sitt engagemang mellan er? Finns det någon 
annan som kan ha hand om hunden ibland, så ni kan få vara ensamma?

Det är ingen idé att bli arg på eller ryta åt hunden, för det ökar 
bara hennes behov av att vilja vara med och få kärlek. På samma sätt 
är risken stor att hon mår dåligt när hon blir utestängd och då blir 
”jobbigare” när hon får vara med igen. Ni behöver hitta andra sätt att 
lösa situationen – kan ni låta henne äta samtidigt med er, hitta olika 
aktiviteter hon kan göra och låta henne vara med och få en del av din 
pojkväns intresse? Samtidigt är det givetvis inte rimligt att hon får all 
uppmärksamhet eller helt förstör er samvaro. Men svaret på din fråga 
är att ni gemensamt behöver hitta en balans mellan dina och hennes 
behov av din pojkväns tid och kärlek. 

?
MIN KILLES HUND 

FÖRSTÖR VÅRT  
FÖRHÅLLANDE! 

Min pojkväns 13-åriga blandrastik är jättejobbig. Vi har varit tillsammans  
i ett år och hon tycker sig vara alfahonan och ha ensamrätt på husse. 

Jag har varit nära att snubbla på henne och få kokande vatten på mig, så nu är hon 
bannlyst från köket när man lagar mat och äter. Annars tigger hon. Så fort man ätit klart 

börjar hon gny och springa mellan oss. Vi kan inte sitta kvar med tallrikarna och prata ifred! 
Husse har skämt bort henne. Om han och jag står och pratar så struttar hon runt oss gnyr 

och skäller - även om vi ryter ifrån. Hon kan sova, jag smyger och lägger mig i killens famn, då 
kommer hon direkt. Hon trycker in sin nos mellan oss om jag kysser honom. 

Vi har testat att ge mat, gå ut och sen lägga oss i soffan. Likförbannat kommer hon och för-
söker störa. Skäller man eller puttar bort protestkissar hon. Hon stör oavsett vem han pratar 
med! Detta skapar konflikter mellan oss. Jag är så less på den hunden att jag inte ens vill se 
henne. Tiken är lugn mot husse när hon är ensam med honom. Då lägger hon sig bredvid 

honom som om hon vore hans ”flickvän” och glor på honom med kärlek typ.
Jag har växt upp med hund men aldrig någonsin varit med om en som denna. Mig 
kan hon titta väldigt fult på hemma hos honom, där får hon ligga i soffan och i 

sängen. Ligger hon i soffan och jag kommer så ser hon ut som ”haha titta 
vad jag får. De här är mina domäner”. Visst många tycker man sätter 

människokänslor när man skriver så här men de har inte sett den 
här hunden! Hon vet vad hon gör!  Jag älskar djur och har bra 

hand med dem men den här hunden...
”Snälla, vad ska vi göra?”

• ETOLOGEN 

VI TIPSAR Text Katarina Hörlin 

FOTOBOK OM ZOO
Nu har prisbelönade fotografen Julia 
Lindemalm, som under de senaste sju åren 
återvänt till samma burar i djurparker i USA 
och Europa, släppt en bok. Vi har tidigare 
skrivit om hennes utställning Zoo World 
och i boken med samma namn finns aldrig 
tidigare visade bilder, som den inspärrade 
björnen nedan. Förlaget är Pasadena Studio.

HÖR OM APAN OLA
P1 Dokumentär på Sveriges Radio sänder programmet om Apan 
Ola som i slutet av 1980-talet spelade med i Stockholms Stads-
teaters uppsättning Gustav III av Strindberg. I kölvattnet av detta 
blev schimpansen som tidigare bott på Ölands djurpark känd och 
journalisten Bo Sjökvist försöker nu nysta upp vad som hände 
efter att ridåerna fallit och applåderna tystnat. En tragisk historia  
och lärorikt att den berättas. Producent är Christer Ekbom. Ni hör 
dokumentären på Sveriges Radio. 

LÄMNA ALDRIG HUNDEN I BILEN
Ser du en kraftigt flåsande hund instängd i en 
varm bil? Kan du inte hitta ägaren: ring poli-
sen på nummer 11414.Är hunden i akut fara: 
se till att hunden får frisk luft. En hund med 
värmeslag bör komma till skugga, kylas ner 
och sedan tas till veterinär. Tänk på att om det 
är 14 grader ute kl 08.30 kan det bli 19 grader 
i bilen. Står bilen i sol kl 13.30 och det är 23 
grader ute, blir det 85 grader i bilen. 
Källa: Länsstyrelsen.

Missade du Djurskyddet Sveriges 
skarpa djurskyddskonferens? 

Ingen fara, du kan se alla före-
dragen på Djurskyddet Sveriges 

Facebooksida!

SE DJURSKYDDS- 
FÖREDRAG  

I TOPPKLASS

KATTPRAT I PODD
Flera fina poddar om djur dyker upp. Den här gången tipsar vi 
alla som vill höra mer om hur Djurskyddet Sverige arbetar för att 
förbättra för katter om podden Prata katt. Finns där poddar finns!

Kerstin Malm
Etolog

Fråga oss! Har du en fråga till våra experter? Mejla till redaktionen@djurskyddet.se.
Du vet väl att du kan läsa fler frågor och svar på tidningen.djurskyddet.se?
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Missa inte att ge din hund fästingskydd. 
Larmen om att populära tabletten Bra-
vecto gett svåra biverkningar undersöktes 
och EMA, europeiska läkemedelsmyndig-
heten, konstaterade att det för hundar 
som redan har epilepsi finns en förhöjd 
risk. Risken att din hund ska få en fäs-
tingburen sjukdom är inte värd att avstå 
från ett förebyggande medel. Fråga din 
veterinär om vilket medel som passar din 
hund bäst!



MEDLEMSSIDAN

Djurskyddet Sverige är godkända som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll. Ett så kallat 90-konto är ett 
insamlingskonto som har utfärdats av Svensk Insamlingskontroll som sedan kontrollerar hela organisationens verk-
samhet och ekonomi för att du som givare ska känna trygghet i att din gåva används rätt. Vårt 90-konto: 90 01 06-6

Har du frågor om ditt medlemskap, vill  
beställa informationsmaterial eller meddela 
att du har ny adress?

Välkommen att kontakta Djurskyddet  
Sveriges medlemsservice på 08-673 35 11. 
Telefontiderna är mån–tors 9–15, fre 9–14. 

Du kan också mejla till info@djurskyddet.se.

Brev skickas till:  
Djurskyddet Sverige 
Hammarby Fabriksväg 25
120 30 Stockholm

Kontakta vår  
medlemsservice

NR 3 2016/VYKORTSBOK

Namn och min nya adress:

För- och efternamn:  ___________________________________________________________

Adress:  _____________________________________________________________________

Postnummer:  _____________________ Postadress: ________________________________

Telefon:  _____________________________________________________________________

E-post:  ______________________________________________________________________

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX):  ____________________________________________

Vid adressändring; det här var min gamla adress:

Adress:  _____________________________________________________________________

Postnummer:  _____________________ Postadress: ________________________________

Medlemsnummer: 

Skicka talongen till: Djurskyddet Sverige, Svarspost, Kundnr 20425761, 120 20 StockholmDet går också bra att mejla info@djurskyddet.se för att meddela din nya adress.

Klipp av talongen här, lägg i kuvert och skicka kostnadsfritt till vår svarspostadress.

Ja, jag är intresserad av att stödja Djurskyddet Sveriges 
arbete. Skicka mig information om:

Bli medlem (till dig som inte redan är det)

Bli Djurvän (100 kr/mån)

Ge en gåva

Minnesgåva

Högtidsgåva

Testamentering

Jag är redan medlem men har ny adress.
(Fyll i både din nya och gamla adress, samt medlemsnummer)

Jag är redan medlem men lämnar gärna mitt  
telefonnummer och/eller e-post så att ni kan nå mig 
på flera sätt.
(Glöm inte fylla i ditt namn och medlemsnummer)

Fyll i talongen och posta  
den till Djurskyddet Sverige!

Tack för ditt 
stöd som 
medlem!

Samma dag som denna tidning landar i läsarnas brevlådor, den 25 maj, börjar en helt ny 
dataskyddslag att gälla i hela EU. Lagen kallas GDPR (General Data Protection Regulation) och 
ersätter Sveriges personuppgiftslag (PuL). Den nya lagen är anpassad efter hur samhället ser 
ut idag och omfattar all behandling av personuppgifter oavsett om det är analogt eller digitalt. 
Detta innebär att skyddet för dina uppgifter blir ännu  starkare än det varit med PuL. Person-
uppgifter är allting som kan identifiera en person, till exempel namn, adress, telefon-nummer 
och personnummer.

Vi på Djurskyddet Sverige vill försäkra dig om att vi tar väl hand om dina personuppgifter. Vi 
sparar inga onödiga uppgifter, sparar inte uppgifterna längre än vi behöver dem och säljer inte 
uppgifterna till tredje part. Vi använder dina personuppgifter för att till exempel hantera ditt 
medlemskap (om du är medlem), skicka medlemstidning eller nyhetsbrev och för att göra 
andra utskick där vi informerar om vårt arbete eller frågar om gåvor.

I och med lagändringen uppdaterar Djurskyddet Sverige sin integritetspolicy så att det är tydligt 
vad som gäller för våra medlemmar och givare. Läs gärna hela policyn på  
djurskyddet.se/integritetspolicy

Du som givare eller medlem behöver inte göra något med anledning av detta. Hör av dig till vårt 
kansli om du har några frågor eller vill att vi gör några ändringar i dina uppgifter. 

Starkare skydd för dina personuppgifter

Starta en insamling på Facebook!
Du kanske har sett Facebooks nya funktion som innebär att du kan starta insamlingar till välgö-
renhetsorganisationer? Nu finns Djurskyddet Sverige med bland de organisationer du kan välja 
att samla in pengar till. Se vår Facebooksida för mer information: facebook.com/djurskyddet

BLEKINGE LÄN
Djurskyddet Karlshamn 
Telefon: 0735-08 71 07  
djurskyddet@karlshamn.se 
Djurskyddet Ronneby 
djurskyddet.ronneby@hotmail.com 

DALARNAS LÄN 
Djurskyddet Dalarna (Rättvik) 
Telefon: 0736-73 77 00 
dalarna@djurskyddet.se

GÄVLEBORGS LÄN
Djurskyddet Bill & Bull Söderhamn 
Telefon: 0764-10 01 01
info@djurskyddetbillochbull.se
Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker 
Telefon: 0703-02 80 06 
djurskydd_bollnas@hotmail.com
Djurskyddet Skygga Katten Enånger 
Telefon: 0709-21 95 00
l.trempenau@telia.com

HALLANDS LÄN 
Djurskyddet Norra Halland (Kungsbacka) 
Telefon: 0708-77 64 70
info@djurskyddetnorrahalland.se
Djurskyddet Kattfotens Katthem i Halmstad 
Telefon: 0701-55 80 08
kattfoten@kattfoten.se 
Djurskyddet Varbergs Djurhjälp
varbergsdjurhjalp@gmail.com
Halmstadortens Djurskyddsförening 
Telefon: 0346-530 68 
tomas.erge@telia.com

JÄMTLANDS LÄN 
Djurskyddet Jämtlands Län (Östersund) 
Telefon: 0706-39 37 55
annica.moreskogh@telia.com 

JÖNKÖPINGS LÄN 
Djurskyddet Eksjö 
Telefon: 0702-52 82 88 
cats@djurskyddet-eksjo.se 

KALMAR LÄN 
Djurskyddet Kalmar 
Telefon: 0480-41 11 00
kalmar@djurskyddet.se
Djurskyddet Oskarshamn 
Telefon: 0491-188 15 
oskarshamn@djurskyddet.se 
Djurskyddet Västervik 
Telefon: 0704-530 518
djurskyddetvastervik@gmail.com 

KRONOBERGS LÄN 
Djurskyddet Kronoberg (Växjö) 
info@djurskyddetkronoberg.se
Djurskyddet Sigfrid (Växjö)
Telefon: 0760-22 05 04
sigfrid@djurskyddet.se

NORRBOTTENS LÄN 
Djurskyddet Norrbotten (Luleå) 
Telefon: 0730-32 21 82 
jenny.lindback@hotmail.com

SKÅNE LÄN 
Djurskyddet Helsingborg
Telefon: 0705-47 00 68
helsingborg@djurskyddet.se
Djurskyddet Kullabygden (Höganäs)
Telefon: 0702-46 80 42
kullabygden@djurskyddet.se
Djurskyddet Landskrona
Telefon: 0738-04 96 44
djurskyddetlandskrona@hotmail.com
Djurskyddet Snapphanen
Telefon: 0708-11 28 16
info@djurskyddetsnapphanen.se
Djurskyddet Ängelholm-Bjäre
Telefon: 0761-40 49 00
angelholm-bjare@djurskyddet.se

STOCKHOLMS LÄN
Djurskyddet DOSO
Telefon: 08-87 94 17 / 073-679 18 44
Djurvännernas förening i Stockholm
Telefon: 08-755 68 46
ordf@djurvannernastockholm.se
Djurskyddet Kattvärnet Haninge
Telefon: 08-776 16 80
info@kattvarnet.nu

SÖDERMANLANDS LÄN
Djurskyddet Mariefred
Telefon: 0707-77 19 54
susanne.queckfeldt@gmail.com
Djurskyddet Nyköping
Telefon: 0155-21 76 32
katthemmet@finntorpskatthem.se
Djurskyddet Strängnäs
Telefon: 0708-80 54 42
strangnas@djurskyddet.se

VÄRMLANDS LÄN
Djurskyddet Filipstad
Telefon: 0725-49 38 69
filipstad@djurskyddet.se
Djurskyddet Karlstad
Telefon: 054-53 47 06
kontakt@djurskyddetkarlstad.se
Djurskyddet Kristinehamn
Telefon: 0550-151 55
kristinehamn@djurskyddet.se
Djurskyddet Säffle-Åmål
saffle-amal@djurskyddet.se
Djurskyddet Sunne 
Telefon: 0725-30 73 77
sunne@djurskyddet.se
Djurskyddet Westra Wermland (Arvika)
Telefon: 0722-33 38 10, 0722-33 38 20
westrawermland@djurskyddet.se

VÄSTERBOTTENS LÄN
Djurskyddet Skellefteå
Telefon: 0702-70 03 92
djurskyddetskelleftea@gmail.com
Djurskyddet Västerbotten (Umeå)
Telefon: 090-14 21 11
info@djurskyddetvasterbotten.se
Djurskyddet Åsele Katthem Kurrlyan
Telefon: 0941-109 87 / 070-218 09 41
aselekurrlyan@hotmail.com

VÄSTERNORRLANDS LÄN
Djurskyddet Härnösand
Telefon: 0611-300 20
vallaren@hotmail.com
Djurskyddet Katthjälpen Sundsvall
Telefon: 0707-32 02 40
info@katthjalpen.com
Djurskyddet Sundsvall
Telefon: 060-56 78 50
djurskydds@hotmail.com
Djurskyddet Ådalen (Sollefteå)
Telefon: 0620-242 67 / 073-063 23 45
djurskyddetadalen@hotmail.com
Djurskyddet Örnsköldsvik
Telefon: 0709-45 02 77
oviks_djurskydd@hotmail.com

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Djurskyddet Bohuslän
Telefon: 0761-17 77 81
info@djurskyddetbohuslan.se
Djurskyddet Skaraborg (Töreboda)
Telefon: 0739-24 26 72 
skaraborg@djurskyddet.se

ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Djurskyddet Fiahemmet i Norrköping
Telefon: 011-31 14 99
fiahemmet@hotmail.com
Djurskyddet Mjölby
Telefon: 0142-36 11 02
djurskyddetmjolby@gmail.com

Djurskyddet Sverige där du bor!
Djurskyddet Sverige är ett riksförbund med 47 lokalföreningar över hela landet.

Intresserad av att starta  
en förening där du bor?
Läs mer på Djurskyddets hemsida: 
www.djurskyddet.se/engagera-
dig/starta-ny-forening

Eller kontakta Djurskyddets kansli:
info@djurskyddet.se
08-673 35 11
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NÄSTA NUMMER

LÄS FLER NYHETER PÅ TIDNINGEN.DJURSKYDDET.SE

TEMA

UTE DEN 28 SEPTEMBER

 Djurskyddet Sverige är med sina cirka 9 000  
medlemmar och 47 anslutna lokalföreningar en av 
Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi har 
arbetat i 120 år för att hjälpa djuren.

 Vår vision är ett samhälle där människor visar 
respekt och medkänsla för alla djur. Alla djur ska ha rätt 
att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från 
lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske på ett 
smärtfritt sätt.

 Vi opinionsbildar och påverkar politiker för att för-
bättra djurskyddslagstiftningen. Vi finns representerade 
i olika arbetsgrupper och kommittéer, samt är remiss-
instans åt departement och myndigheter.

 Våra lokala föreningar arbetar bland annat med att 
ta hand om djur som har blivit hemlösa och vanvårdade.

 Internationellt arbetar vi genom Nordiska 
Djurskyddsrådet och Eurogroup for Animals.

 Vårt arbete finansieras av medlemsavgifter, arv och 
gåvor. Organisationen har 90-konto, verksamheten  
kontrolleras därmed av Svensk Insamlingskontroll.  

Generalsekreterare 
Åsa Hagelstedt

organisationssekreterare  
Majk Michaelsdotter 

sakkunnig 
Emma Brunberg

sakkunnig extrastöd 
Maria Karlsson

Informatör & insamling 
Sara Frick

Ekonomi  
Irmeli Tarma & Adina Holmertz 

REDE
Helena Risinger & Jeanette Polsäter

Djurskyddet Ungdom 
Sandra Rönnsved 

utskick & administration 
Martine Everett  

Reception 
Jeanette Polsäter 

Praktikant
Peter Henriksson 

Förbundsordförande  
Linda Maria Vonstad 

styrelseLedamöter 
Catarina Niklasson Schöön, Kerstin 
Linde, Gunnela Ståhle, Marie Persson, 
Linnea Stålhandske, Owe Sandström, 
Sofia Arkelsten, Stina Näsström

Det här är Djurskyddet Sverige

Plusgiro: 90 01 06-6        Bankgiro: 900-1066

Fiskars djurskydd 

SISTA ORDET

Mer än hälften av alla hundar över 
6 år får ont i lederna och svårare 
att röra sig. 

Tyvärr förväxlar alltför många hundägare 
symptomen med att hunden 
bara har blivit äldre och 
kanske lite latare.

Kan det gälla din hund? 
Läs mer på seraquin.se

 

På språng med Seraquin®

www.seraquin.se

Vad har din hund
för sig idag?

Vilka symptom ska man vara vaksam på,  
vad är artros hos hundar egentligen och  
vad kan veterinären göra åt det?

Seraquin® är ett fodertillskott som är specialutvecklat för att hjälpa ledbrosk, ledkapslar, senor och ledband att fungera normalt.

seraquin 215 x 280 mm + 5 mm hvad har du lavet i dag SE annoncer 2018.indd   1 23-Apr-18   1:30:01 PM

En viktig roll i det dagliga arbetet har 
Djurskyddet Sveriges kanslihundar och 
Tidningen Djurskyddets redaktionspudel. 
Sju personligheter som dyker upp i vått 
och torrt, skapar trivsel och liv, höga 
skall och glädje. Den här gången går sista 
ordet till en presentation av dem, våra 
fina fyrbenta vänner och kollegor:

Kanslihundarna hos  
Djurskyddet Sverige

V
ilja, Staf ordshire b ullterrie

r, 
11

 å
r.

Kanel, Dvärg tax, 6 år.

Filippa, Toypudel, 1 
år.

Ferdinand, Bichon Frisé, 9
 å

r.

Spex, Krom fohrländer, 7,5 år.

G
rif  n, M ellanpud el, 5

 år. 

Party, Golden retriever, 4
 år.



Måndag 2 juli 14.00–15.00
En svensk livsmedelsstrategi – hur går det? Uppfyller strategin kraven från konsumenterna?
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal E35 
Arrangeras tillsammans med Vi Konsumenter, Sveriges Konsumenter, WWF Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och 
World Animal Protection.

Tisdag 3 juli 10.00–11.45 
Vad tycker riksdagspartierna om djurskyddsfrågor?
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, sal D22
Arrangeras tillsammans med Djurens Rätt, World Animal Protection, Compassion in world Farming och Svenska  
Djurskyddsföreningen. 

Tisdag 3 juli 13.15–14.45 
Att ta hand om djur kan rädda livet på kvinnor och barn 
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal E30
Arrangeras tillsammans med Veterinär Omtanke Om Våldutsatta (VOOV) och Djurens Rätt.
 
Onsdag 4 juli 9.30–10.45 
Hur fungerar djurskyddskontrollerna?
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, sal D22 

Torsdag 5 juli 10.00–11.15 
Söt, snabbväxande, produktiv och sjuk - när aveln blir extrem
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, sal D22 

Djurskyddet i Almedalen!

www.djurskyddet.se

Fo
to

: R
eg

io
n 

G
ot

la
nd

Mer detaljerad  
information om våra 

seminarier finns i  
kalendariet på  

program.almedals-
veckan.info och på 

djurskyddet.se


