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TEMA VALSPECIAL

PARTIERNA OM 
DJURSKYDDET
Vi ställde tio djurskyddsfrågor 
till de åtta riksdagspartierna. 
Här är deras svar. 

• Åtgärda bristen på 
veterinärer och djur-
sjukskötare, som är ett 
stort hot mot landets 
djurhälsa.
• Djurskyddslagstift-
ningen på EU-nivå ska 
motsvara det svenska 
djurskyddet.
• Ge Tullverket ökade 
möjligheter att stoppa 
djurtransporter och 
omhänderta djuren.

SOCIAL- 
DEMOKRATERNA

Malin Larsson, ledamot 
i miljö- och jordbruks-

utskottet

MODERATERNA

John Widegren, 
landsbygdspolitisk 

talesperson

LIBERALERNA KRIST- 
DEMOKRATERNA

CENTERPARTIET VÄNSTER- 
PARTIET

MILJÖ- 
PARTIET

SVERIGE- 
DEMOKRATERNAJakob Olofsgård, 

ledamot i miljö- och 
jordbruksutskottet

Magnus Oscarsson 
ledamot i miljö- och 
jordbruksutskottet.

Ulrika Heie,  
ledamot i miljö- och 
jordbruksutskottet

Elin Segerlind, miljö-
politisk talesperson

Elisabeth Falkhaven, 
djurpolitisk  
talesperson

Yasmine Eriksson, 
djurskyddspolitisk 

talesperson

Många frågor är viktiga 
och aktuella. Bland 
annat:
• Låg antibiotika- 
användning.
• Att utfasningen av 
djur som står uppbund-
na påskyndas.
• Att det införs skärpta 
regler för djurtranspor-
ter i EU.

1. Vilka är de tre viktigaste 
djurskyddsfrågorna i dag 
enligt ditt parti?

2. Illegal införsel av framför allt 
hundar är ett växande problem 
och innebär stort lidande för 
djuren. Hur vill ditt parti stoppa 
smugglingen?

3. Anser ditt parti att djur-
skyddskontrollerna fungerar? 

4. Det finns stora djurskydds-
brister för fiskar i svensk  
produktion. Hur vill ditt parti 
stärka fiskars djurskydd? 

• Antibiotikaanvänd-
ningen i djurhållningen 
måste minska.
• Sverige ska driva på 
för att stärka djurskyddet 
i hela Europa: det måste 
finnas en tidsgräns för 
hur långa djurtransporter 
får vara och den måste 
sättas utifrån vilket djur 
det handlar om.
• Minkuppfödningen i 
Sverige ska avvecklas.

Veterinärers möjlig-
heter att anmäla 
misstanke om illegal 
införsel av djur till 
andra myndigheter är 
ett viktigt steg för att 
bekämpa den organise-
rade brottsligheten.

Vi tycker att våra 
djurskyddskontroller 
överlag fungerar bra. 
Vid brott mot djur har 
vi infört skärpta straff 
och ett mer effektivt 
sanktionssystem vilket 
gör att kontrollmyn-
digheterna nu kommer 
att ha fler verktyg i sitt 
arbete.

Införa ett importtillstånd. 
Utöka kraven på här-
stamningsintyg, import- 
och exporttillstånd till att 
omfatta privatpersoners 
import. Tullverket ges 
möjlighet att besluta om 
omhändertagande. 

De fungerar i många 
avseenden bra, men 
det finns variationer 
vad gäller likvärdighe-
ten, som bland annat 
beror på olika resurser 
och hur arbetet orga-
niseras. Vi vill se en 
större likvärdighet över 
landet.

Tullverket måste ha 
mandat och verktyg för 
att kunna kontrollera 
misstänkt införsel. Det 
behövs också informa-
tion till potentiella 
köpare.

Nej. Det behövs bättre 
kontroll både i Sverige 
och i övriga EU-med-
lemsstater. Vi vill att 
EU:s veterinärmyndighet 
ska vara ”matens och 
märkningens FBI”, med 
resurser och sanktions-
möjligheter för att se till 
att medlemsländerna föl-
jer regler kring djurskydd 
och livsmedelssäkerhet.

• Smuggelhundar.
• Likrikta djurskyddet 
inom hela EU och fram-
för allt se till att alla 
länder även kontrollerar 
att kraven följs.
• Djurtransporter, sär-
skilt transport av slakt-
djur eller vid smuggling 
av djur, riskerar att 
förorsaka djur onödigt 
lidande.

Kristdemokraterna ser 
behov av förstärkta 
gränskontroller av flera 
olika anledningar, där 
smuggling av djur är en.

Nej. Det är för mycket 
fokus på detaljer i stället 
för att se till helheten i 
djurhållningen. Myn-
digheten borde bättre 
och snabbare kunna 
fånga upp allvarliga 
djurskyddsbrister än att 
lägga mycket tid på att 
mäta om båspallar och 
liggytor håller de exakta 
mått som krävs.

• Begränsa djurför-
söken. Sverige ska bli 
världsledande inom 
alternativa metoder.
• Förändra andra EU-
länders alltför låga mil-
jö- och djurskyddskrav. 
Bland annat att skydda 
djur under transporter 
inom EU.
• Stärka arbetet för 
utrotningshotade djur.

Öka kunskapen hos Tull-
verket, stärka samver-
kan mellan myndighe-
ter, göra det möjligt för 
veterinärer att anmäla, 
inrätta ett europeiskt 
hundregister och se över 
straffskalan.

Ja, i stort anser vi det 
men vi vill fortsatt se till 
att mer resurser avsätts 
till länsstyrelserna, öka 
kvaliteten i kontrollerna 
och effektiviseringarna i 
länsstyrelsens arbete. 

• Avveckla pälsdjurs-
farmning.
• Handlingsplan för 
övergång till djurfri 
forskning och statliga 
pengar till alternativa 
metoder.
• Fasa ut burar i ägg-
industrin.

Genom att Tullverket 
skyndsamt tar fram för-
slag på åtgärder för att 
begränsa djursmuggling 
och att även EU gemen-
samt vidtar åtgärder.

Nej. Vi har föreslagit  
ytterligare 50 miljoner 
för att stärka tillsynen.

• Rätten till naturligt 
beteende och att djuren 
behandlas med omsorg.
• Överanvändningen 
av antibiotika måste 
minskas.
• Ökad djurhälsa på 
global nivå.

Tullen behöver ökade re-
surser, alla hundar i EU 
måste märkas, Sverige 
bör förbjuda införsel av 
hel valpkull och hundar 
ska vara minst åtta 
månader för att få lov att 
införas i landet.

Nej! Det måste upprät-
tas en funktion med 
särskilt utbildade kon-
trollanter som kontrol-
lerar djurtransporter 
på vägarna. Det behövs 
också kameraövervak-
ning i slakterier för att 
möjliggöra efterkontroll 
av förhållanden vid 
slakt.

• Stärka djurskyddet 
internationellt, dels ge-
nom att ställa höga krav 
inom EU.
• Stoppa den illegala 
handeln med djur.
• Inrätta nationella 
djurskyddspoliser som 
har specialistkunskaper 
i arbetet med brott mot 
djur.

Tullverket behöver stärkas.
Vid annonsering behövs 
krav som säkerställer vem 
som är den faktiska säljaren. 
Veterinärer måste kunna an-
mäla. En obligatorisk märk-
ning av hundar i EU och ett 
EU-gemensamt register.

Vi vill satsa mer pengar 
på djurskyddskontroll-
er. De som arbetar med 
djurskyddstillsyn bör 
ha yrkeserfarenhet av 
djurhållning. Vi vill 
också utreda möjlighe-
terna med ett införande 
av kroppskameror och/
eller övervakningskame-
ror på djurgårdar och 
slakterier. 

enkätansvarig: jörgen olsson
layout: nevada media

Vi har i dagsläget inga 
förslag på området, 
men om det finns all-
varliga brister bör det 
undersökas hur de kan 
åtgärdas. Det är viktigt 
att fiskarna hålls i en 
god djurmiljö. 

Djurskyddslagen gäller 
alla djur som hålls i 
fångenskap inklusive 
vattenbruksdjuren. Vi 
tror på att fylla de kun-
skapsluckor som finns 
med hjälp av forskning. 

Alla djur i fångenskap ska 
garanteras ett värdigt liv 
och en anständig död. 
Det gäller även odlad 
fisk. De metoder som an-
vänds behöver vara skon-
samma och ta hänsyn till 
hur fisken påverkas.

Vi har ännu inte börjat 
titta på denna fråga.

Vi vill gärna ha fler fisk-
odlingar. Som alltid är 
det viktigt att djurskyd-
det följer svensk lagstift-
ning och att hållbarhet 
är ett viktig ledord. 
Svenskt fiske ska vara 
hållbart.

Vi delar uppfattningen 
att mer måste göras. 
Vi vill börja med att 
förbjuda koldioxidbe-
dövning vid slakt av 
uppfödda fiskar.

Det är numera väl visat 
att fiskar kan känna 
smärta. Nuvarande 
fångst- och slaktmeto-
der behöver anpassas 
utifrån detta. Reglerna 
måste vara artspecifika 
och innefatta berikning.

Det pågår forskning på 
området och vi vill öka 
det ekonomiska anslaget 
till Forskningsrådet för 
att forskningsinsatser 
ska utökas. 
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TEMA VALSPECIAL

SOCIAL- 
DEMOKRATERNA

Malin Larsson, ledamot 
i miljö- och jordbruks-

utskottet

MODERATERNA

John Widegren, 
landsbygdspolitisk 

talesperson

LIBERALERNA KRIST- 
DEMOKRATERNA

CENTERPARTIET VÄNSTER- 
PARTIET

MILJÖ- 
PARTIET

SVERIGE- 
DEMOKRATERNAJakob Olofsgård, 

ledamot i miljö- och 
jordbruksutskottet

Ulrika Heie,  
ledamot i miljö- och 
jordbruksutskottet.

Elin Segerlind, miljö-
politisk talesperson

Elisabeth Falkhaven, 
djurpolitisk  
talesperson

Yasmine Eriksson, 
djurskyddspolitisk 

talesperson

5. Anser ditt parti att skyddet 
för de vilda djuren bör stärkas?

6. EU ska ta fram en plan för 
utfasning av djurförsök inom 
vetenskap, regulatoriska tester 
och undervisning. Vill ditt parti 
att Sverige tar fram en nationell 
plan?

7. Extremavel drabbar många 
djur. Hur vill ditt parti se till att 
lagstiftningen följs och extrem-
aveln stoppas?

Vi vill hitta lösningar 
som leder till att 
människor kan leva och 
verka på landsbygd-
en samtidigt som vi 
bevarar en biologisk 
mångfald. Både skydds-
jakt och licensjakt är 
verktyg i den förvalt-
ningen. Rätten att 
försvara sina tamdjur 
ska finnas kvar.

Partimotioner från enga-
gerade medlemmar som 
kräver att det utreds om 
hundaveln i Sverige är 
förenlig med djurskydds-
lagstiftningen har blivit 
bifallna. Utredningen bör 
redovisa vilka brister det 
finns inom hundaveln med 
förslag på åtgärder som 
säkerställer djurskyddet.

Nej. Vi menar att den nya 
tuffare djurskyddslag som 
vi nu lagt till riksdagen och 
som innehåller tydligare 
krav på naturligt beteende 
och nolltolerans mot be-
teendestörningar kommer 
att ge bättre djurhälsa 
även för pälsdjur. 

Nej. Pälsdjursuppföd-
ningen är sannolikt den 
mest kontrollerade och 
beforskade djurhåll-
ning vi har i Sverige. 
Att avveckla god svensk 
minkproduktion kom-
mer att ge ett ökat 
djurlidande globalt.

Vi har inga förslag om 
att avveckla uppföd-
ningen av pälsdjur. 
Dock är det mycket vik-
tigt att uppfödningen 
sker enligt gällande la-
gar och regler samt att 
tillsynen är noggrann 
och effektiv.

Nej. Centerpartiets 
inställning är att 
pälsdjursuppfödning 
ska finnas. Ett förbud 
i Sverige skulle flytta 
produktionen utom-
lands med ännu sämre 
djurskydd och avvikan-
de djurskyddskontroller.

Ja, all pälsfarmning inom 
EU, inklusive Sverige, ska 
avvecklas omedelbart. Djur-
en får inte utlopp för natur-
liga beteenden som de enligt 
djurskyddslagen har rätt till 
och covid-19-pandemin har 
även blottlagt pälsfarmning-
ens risker för människan.

Ja. Minkfarmerna ska 
avvecklas. Vår mo-
tion i frågan ligger på 
riksdagens bord. Att ta 
ställning för en avveck-
ling av minknäringen 
handlar inte om att 
vara emot djurhållning, 
utan om djurskydd.

Ja, att föda upp djur 
för deras päls tillhör 
det förgångna. Upp-
födningen är förenad 
med stora brister för 
djurvälfärden och kan 
i många avseenden 
anses avvika från djur-
skyddslagen.

Det bör marknaden själv 
reglera. Det är viktigt att 
även pälsfarmerna lever 
upp till djurskyddslagen, 
därför vill vi att forsk-
ning och studier görs på 
minkars behov och bete-
enden i fångenskap för 
att säkerställa just det.

Vi ser andra åtgärder 
som bättre sätt att 
fasa ut djurförsöken i 
framtiden. 

Vilda djur skyddas idag 
genom bland annat 
artskyddsförordningen 
och jaktlagstiftningen. 
Vi menar att det i grun-
den är en bra ordning, 
och vi har i dagsläget 
inga förslag om att 
förändra det.

Lagstiftningen sätter 
gränser och tillåter 
inte avel som leder till 
lidande. Vi menar att 
kontrollen av efter-
levnaden bör fungera 
bättre, och att arbetet 
med det bör öka.

Ja. Vi anser att Sverige 
ska utarbeta en strategi 
för djurfria forsknings-
metoder.

Arbetet för den 
biologiska mångfal-
den behöver stärkas. 
Sammanhängande 
områden behöver skyd-
das för att möjliggöra 
för arterna att sprida 
sig. Förbättringar för 
individer av vilda djur 
behövs, utfodringen 
anpassas så att födan 
inte ger dem besvär. 

Ytterligare insatser 
särskilt vad gäller 
att sprida förståelsen 
bland människor som 
överväger att skaffa 
hund. Tydliga regler 
finns redan. Det behövs 
också kontroll av att 
reglerna efterlevs och 
här behövs bättring.

Så långt det är möjligt 
ska alternativ alltid 
användas. Principen om 
”replace, reduce, refine” 
ska vara vägledande. 
Behövs en konkret 
handlingsplan för att 
skynda på det arbetet är 
vi beredda att göra det.

Nej. Eftersom ingen äger 
och kan göras ansvarig 
för hur de vilda djurens 
välfärd upprätthålls 
måste svaret bli nej. 
Men ett sätt kan vara 
att bättre reglera olika 
viltstammar med jakt, 
till exempel sälstammen 
lider delvis av svält då 
den är för stor. 

Länsstyrelserna behöver 
prioritera kontrollerna, 
med beaktande att 
inte bara kontrollera 
registrerade uppfödare 
vilket riskerar en ökning 
av illegalt uppfödda/im-
porterade hundar med 
de egenskaperna.

Nej. Det finns ett flertal 
saker att jobba med men 
har inget politiskt förslag 
om att fasa ut djurförsök. 
Vi tror tvärtom att viss 
forskning på djur kom-
mer att vara nödvändig 
under överskådlig fram-
tid, främst inom medicin.

Rovdjurspolitiken ska ta 
mer hänsyn till de männ-
iskor som bor på landsbyg-
den och de som berörs. En 
viltmyndighet bör inrättas, 
som tar över ansvaret för 
viltvårds- och jaktfrågor 
från Naturvårdsverket. Det 
skapar fler och nya möjlig-
heter för nya verksamheter 
och jobb kring jakt och 
viltförvaltning.

Vi står bakom djur-
skyddslagen att avel 
som kan medföra 
lidande och skada är 
förbjuden. Det är viktigt 
att det regelverk som 
finns upprätthålls, att 
kontrollmekanismerna 
fungerar och att berörda 
myndigheter har till-
räckliga resurser. 

Ja, Centerpartiet vill 
se att en nationell 
handlingsplan tas fram 
för djurfria forsknings-
metoder och vi förvän-
tar oss att regeringen 
tar initiativ till en sådan 
genom uppdrag till be-
rörda myndigheter. 

Ja. Vi anser att 30 pro-
cent av vår natur bör 
skyddas för att bevara 
arternas livsmiljöer. Vi 
föreslår också bland 
annat att förbud mot 
grytanlagsprov bör 
införas i den nya djur-
skyddslagstiftningen 
och att nuvarande 
licensjakt på varg bör 
skrotas.

Vi vill att det tas fram 
reglering för hundavel 
för att förhindra att 
defekter tillåts. Vi vill 
även att kontrollen av 
valpar vid försäljning 
skärps.

Ja. Vi vill att Sverige 
redan nu tar fram en 
handlingsplan för att 
fasa ut djurförsök.

Ja, vi behöver ett 
förbud mot handel med 
levande vilda djur. Vi 
vill skydda djurens rätt i 
grundlagen. Vi vill också 
placera djurskyddsfrå-
gorna – för viltlevande 
djur såväl som för djur 
som hålls av människan 
– under en ny djur-
skyddsmyndighet.

Rapporteringsplikt bör 
införas för veterinärer gäl-
lande ärftliga defekter hos 
sällskapsdjur, förlossnings-
svårigheter, andningspro-
blem och liknande defekter. 
På EU-nivå måste regler 
mot avel som kan medföra 
lidande för djuren införas.

Ja. Vi driver att Sverige 
ska ta fram en nationell 
plan för övergång till 
djurförsöksfri forskning 
och handlingsplaner 
för att minska antalet 
djurförsök inom olika 
forskningsområden. 

Vilda djur har i dag ett 
starkt skydd genom 
lagar och direktiv. Vilt-
förvaltningen är viktig 
för att upprätta balans 
och friska djurstam-
mar genom utfodring, 
biotopförbättrande 
åtgärder och reglering 
av rovdjursstammarna.

Det är viktigt att djur-
skyddslagen efterlevs. 
Därför är det viktigt 
att länsstyrelserna ges 
möjlighet att göra de 
djurskyddskontroller 
som behövs. Vid brott 
mot djurskyddslagen 
kan sanktioner eller 
straff utdömas. 

Enligt svensk lag är 
det redan förbjudet att 
utföra djurförsök om 
fullgoda alternativ utan 
inblandning av djur ex-
isterar. Användandet av 
djurförsök ska minime-
ras så långt det är möj-
ligt genom att ta fram 
alternativa metoder.

8. Bör Sverige likt flera andra 
länder i Europa avveckla sin 
pälsdjursuppfödning?

Magnus Oscarsson 
ledamot i miljö- och 
jordbruksutskottet.
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9. Anser ditt parti att samtliga 
svenska kor även i framtiden ska 
ha rätt att beta utomhus?

10. Vilka delar av EU:s djur-
skyddsregler anser ditt parti 
behöver förbättras?

Kor som går ute och betar på sommaren blir friskare 
än de som står inne. Samtidigt kan beteskravet inne-
bära en ekonomisk belastning för djurhållare. Vi vill 
modernisera regelverk och göra dem smartare så att 
det blir enklare för företagen att leva med de regler 
vi har, utan att kraven på djurskydd eller kvaliteten i 
djurhållningen urholkas.

Vi vill agera kraftfullt i EU för högre djurvälfärd och 
djurhälsa, bland annat hårdare krav på transporter. 
Vi har föreslagit en maximal tidsgräns på åtta timmar 
för transport av tamdjur. För sjöfartstransporter av 
djur har vi föreslagit en tidsgräns på 24 timmar. Vi vill 
gärna se att fler EU-länder också höjer sina ambitioner 
på djurskyddsområdet. 

Nej. Vi vill se en flexiblare beteslagstiftning, där djur-
ägarna i högre grad får styra när djuren ska beta. Vi 
menar att det i många fall kan leda till högre djurväl-
färd än vad fasta krav om bete utomhus leder till.

Vi vill framför allt att resten av EU ska komma ikapp 
den svenska djurskyddslagstiftningen. Vi vill se kortare 
tider för transporter, och fler kontroller av att reglerna 
efterföljs. Antibiotikaanvändningen bör minskas.

Att korna går ute är en konkurrensfördel för svenska 
mejeriprodukter. Forskningen pekar på att betande kor 
ger mer mjölk, är friskare och behöver mindre antibio-
tika. Betet håller också landskapet öppet och bidrar till 
den biologiska mångfalden. 

Djurskyddslagstiftningen behöver ses som en helhet. 
Det räcker inte med bra regler, det behövs också en 
tillsyn som säkerställer att reglerna efterlevs. Men för 
att peka ut två saker arbetar vi med de frågor som rör 
djurtransporter och antibiotikaanvändning.

Nej. I moderna stallar kan djurvälfärden bli minst lika 
god som om djuren tvingas ut. Ett borttaget krav skulle 
berättiga svenska mjölkbönder samma ersättning för 
att hålla djur på bete som deras europeiska kollegor.

Vi ser djurvälfärdsbrister vid långa transporter. 
Svenska djurhållare har en konkurrensnackdel mot 
europeiska kollegor genom både andra krav, men även 
att gemensamma regler inte uppfylls i lika hög grad i 
andra länder. Kupering av grisar är ett tydligt exempel.

Vi vill se ett flexibelt beteskrav som garanterar djuren 
en god välfärd, men inte sätter byråkratiska käppar i 
hjulet för bonden. Vi ser över regelverket för att ta bort 
orimligheter. Det kan vara att på prov undanta stora 
lösdriftshallar om djurvälfärden inte försämras.

Vi har bland annat lagt fram förslag om ett globalt 
Parisavtal för antibiotikaresistens med bindande 
reduktionsmål för varje land, att stärka skyddet för 
djur under transporter inom EU och ett EU-gemensamt 
grundregelverk för en djurvälfärdsmärkning.

Ja. Forskning visar att kor på bete har ökad välfärd, 
bättre hälsa, färre skador, högre fruktsamhet och 
mindre behov av antibiotika än kor som hålls inne hela 
året. Det finns således även ekonomisk vinst med kor 
på sommarbete och för kor i lösdrift. 

Ett regelverk som motverkar de mest intensiva och 
industriella djuruppfödningarna och strävar mot ökad 
produktion av växtbaserad mat. Djurtransporterna 
måste bli färre och kortare och lokala och mobila 
slakterier utvecklas i högre grad. Plågsamma bedöv-
ningsmetoder vid slakt såsom koldioxidbedövning av 
grisar bör förbjudas och den generella djurvälfärden 
bör stärkas. 

Ja! Vi vill införa ett investeringsstöd som påskyndar 
omställningen till lösdrift även på mindre mjölkgår-
dar. Vi vill också stimulera till ökad betesdrift, utöver 
lagkravet, och därför införa en djurvälfärdsersättning 
för bete.

Bland annat att sanktionerna mot medlemsländer som 
bryter mot EU:s djurskyddslagstiftning måste skärpas, 
att åtta timmar ska vara absolut maxgräns för djur-
transporter och att djurplågeri i form av till exempel 
stympning, tjurfäktningar och tvångsmatning av gäss 
för gåsleverproduktion stoppas.  

Ja. Vi har tidigare föreslagit att kompensera lant-
brukarna för de merkostnader som betet medför, men i 
dagsläget godkänns en sådan ersättning av EU.

Sveriges djurskyddslagar bör vara minikrav i hela EU. 
Likt i Sverige behöver obedövad slakt bli förbjudet i 
hela EU. Vi motsätter oss långa transporter av levande 
djur för slakt både till och från Sverige men också från 
EU-länder till tredjeland. 

DET HÄR VILL DJURSKYDDET SVERIGE SKA SKE

Vi kikade i Djurskyddet Sveriges princip-
program för att se vad de anser bör göras 
i några av de frågor vi ställt till partierna i 
enkäten. 

Djurskyddskontrollerna: Myndigheterna 
måste ges tillräckliga resurser för att kunna 
utföra kontroller så att anmälningar följs 
upp och det förebyggande arbetet stärks. 
Samarbetet och informationsutbytet mellan 
länsstyrelsen och andra kontrollorgan, som 
certifieringsföretag och djurorganisationers 
egna kontroller, måste förbättras. 

Fiskar: En av de djurarter som ännu inte 
fullt ut erkänts som kännande varelser med 
rätt till god djurvälfärd, så första kravet är 
att erkänna dem som kännande varelser. 
Uppfödda fiskar ska skyddas av artspeci-
fik lagstiftning på samma sätt som fåglar 
och däggdjur. Om artspecifik kunskap 
och lagstiftning saknas för en fiskart ska 
det inte vara tillåtet att föda upp den i 
Sverige. Kunskap om fisk ska inkluderas i 
alla utbildningar som leder till arbete med 
djur. Koldioxidbedövning bör förbjudas och 
nya bedövningsmetoder införas. Lagstiftare 
och myndigheter ska använda korrekta 
begrepp, inte ord som ”odlad” fisk utan be-
greppet ”föda upp” som beskriver vad det 

handlar om bör användas. Fiskar ska börja 
räknas i individer och inte i ton. 

De vilda djuren: Ett resonemang förs 
kring att dessa djur oftast förekommer i ett 
”ekologiskt sammanhang, där de är en del 
av ett ekosystem” vilket innebär att de inte 
ses som individer. ”Alla regelverk kring jakt 
måste i första hand utgå från de enskilda 
djurens biologi och välfärd, inte endast 
från ett ekosystemperspektiv”. Det enda 
skydd de vilda djuren har idag är ”jaktlag-
stiftningen där ansvaret läggs på jägarna i 
allmänna skrivningar som säger att jakten 
skall bedrivas så att viltet inte utsätts för 
onödigt lidande och så att människor och 
egendom inte utsätts för fara”. Men vilda 
djur har ett egenvärde och är inte främst 
en resurs för människan att bruka.

Djur som används i djurförsök: Målsätt-
ningen är att ”alla för djuren plågsamma 
djurförsök ska kunna ersättas med djurfria 
metoder, utan att den vetenskapliga 
kvalitén sänks. För att detta ska bli möjligt 
måste forskning om djurfria metoder 
prioriteras och medel till sådan forskning 
utökas”. En nationell plan för utfasning 
ska tas fram. En etolog ska vara knuten till 
varje försöksdjursanläggning och en etolog 

ska också vara ansvarig vid varje djurför-
sök. Djuren som används i försök ska ha 
samma rätt som sällskapsdjur av samma 
art att kunna röra sig obehindrat och få 
berikning. 

För de fyra sista frågorna är svaren: Kor 
och nötkreatur ska ha rätt till sommarbete. 
Myndigheternas arbete mot extremavel 
måste intensifieras. ”Rasrelaterade hälso-
problem måste sluta normaliseras och be-
greppet ’normalt för rasen’ utgå.” Renrasa-
vel får aldrig premieras högre än hälsa hos 
djuren. En ras för vilken hälsoproblemen 
är för utbredda och den genetiska variatio-
nen för låg behöver åtgärdas med hjälp av 
korsningsavel. 

Minkuppfödning för pälsproduktion ska 
förbjudas. I EU bör en särskild kommissio-
när utses med ansvar för djurskyddsfrågor, 
djurskyddslagstiftningen bör utökas till 
alla djur som hålls av människor. Inget eko-
nomiskt stöd bör ges till djurhållning som 
bidrar till att djur far illa. 
   – Dessa ställningstaganden vi gjort är 
absolut nödvändiga att förverkliga om 
Sverige och EU ska kunna påstå att vi har 
ett gott djurskydd, säger Åsa Hagelstedt, 
generalsekreterare Djurskyddet Sverige. 

Ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Det är 
Djurskyddet Sveriges vision. Så här vill de via konkreta förbättringar att  
visionen förverkligas. 
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Alla kor ska ha fortsatt rätt till 
sitt sommarbete. Ett av flera 
krav Djurskyddet Sverige har.

TEMA VALSPECIAL
                                         Text Katarina Hörlin


