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Remissyttrande om förslag till rådets direktiv om kloning av 
nötkreatur, svin, får getter och hästdjur som hålls och reproduceras 
för animalieproduktion.

Undertecknande organisationer, nedan kallat för Näringen, tackar för möjligheten att lämna 
synpunkter på remissen.

Bakgrund

I en särskild rapport Ethical aspects of animal cloning for food supply från Europeiska 
gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik, uttrycker gruppen tvivel om det är möjligt att 
motivera kloning av djur för animalieproduktion mot bakgrund av det lidande och de 
hälsoproblem som surrogatmoderdjur och djurkloner utsätts för i dagsläget. Det finns inte 
några övertygande argument som rättfärdigar produktionen av livsmedel av kloner och deras 
avkommor.

EFSA uppdaterade sitt yttrande om kloning 2012 och konstaterade att kloningsteknikens 
effektivitet är låg jämfört med annan teknik, 6-15 % för nöt och 6 % för grisar. Dessutom 
resulterar avvikelser hos klonen och ovanligt stora avkommor i svåra födslar och hög neonatal 
dödlighet.

I rådets direktiv 98/58/EG uppmanas medlemsstaterna att se till att husdjur inte utsätts för 
onödig smärta, onödigt lidande eller onödig skada. 

Kloning kan antingen ske via delning av embryon, dvs. en inducerad tvillingfödsel där 
embryona förs över till en surrogatmoder eller via kärnöverföring. Direktivförslaget avser 
kärnöverföring.

I ett parallellt direktiv föreslås motsvarande förbud mot att marknadsföra livsmedel från 
klonade djur.

Förslaget

Syftet med förslaget är att säkerställa enhetliga produktionsvillkor för jordbrukarna inom 
unionen och samtidigt skydda djurs hälsa och välbefinnande.

Medlemsstaterna ska tillfälligt: 
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a) förbjuda kloning av djur (nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och 
reproduceras för animalieproduktion)

b) utsläppande av djurkloner och embryokloner på marknaden

Medlemsstaterna ska senast 5 år efter ikraftträdandet rapportera om erfarenheter av direktivet. 
Kommissionen ska mot bakgrund av medlemsstaternas erfarenheter, tekniska framsteg och 
internationell utveckling avge en rapport om tillämpningen till Europaparlamentet och rådet.

Näringens synpunkter

Generellt stödjer näringen förslaget om förbud mot kloning och marknadsföring av klonade 
djur. 

Vi föreslår en ändring av undantagen: 

Vi instämmer i att De bör omfatta djur för forskning, framställan av läkemedel och 
medicintekniska produkter 
och föreslår samt förvaltande av genetiskt material inklusive bevarande av sällsynta raser 
och utrotningshotade arter. 
Däremot anser vi inte att undantaget är motiverat för djur som hålls för nöjes skull till 
exempel för sport eller för kulturella evenemang.

Fler djurslag kan vara aktuella för kloning både till livsmedel och övrig animalieproduktion, 
t.ex. kaniner, fiskar, övriga pälsdjur och uppfödning av sällskapsdjur. Dessa djur bör också 
omfattas av förbudet.

Med nuvarande direktivförslaget skapas en gråzon för t.ex. hästar och grisar som hålls för 
sällskap eller nöje och inte för produktion. Djurskyddet bör rimligen även innefatta dessa djur.

Vi vill också peka på två betänkligheter i förslaget. Under punkten 2.2, 
Konsekvensbedömning, skrivs: ”För att bevara konkurrenskraften hos unionens jordbrukare 
reglerar förslaget inte avelsmaterial från kloner”. Med avelsmaterial avses ägg, sperma och 
embryon.

1. Det innebär till exempel att ett friskt genetiskt material kan tas från en avelstjur som 
inte fungerar och klonas i land utan för EU. Djurlidandet i samband med kloningen 
sker då i annat land. Därefter importeras sperman med värdefullt genetiskt material till 
EU. Vi inser både det etiska dilemmat och den praktiska svårigheten att hindra 
förfarandet. Vi menar därför att texten i undantaget bör ta hänsyn till detta och 
exempelvis utformas enligt vårt förslag som förvaltande av genetiskt material. Se 
ovan.

Detta bör bidra till att jordbrukare och de företag som arbetar med avel och 
avelsmaterial inom EU fortsatt kan utveckla friska och produktiva djur.

2. Det är mycket svårt att med analysmetoder identifiera ett klonat djur. Den osäkerhet 
som följer av denna svårighet tas inte upp i förslaget varken när det gäller ev. djur som 



klonas inom EU eller ev. import av sådana djur. Vi menar att denna fråga bör 
adresseras.

Sammanfattningsvis menar vi att förslaget att tillfälligt förbjuda kloning av djur och 
utsläppande av djurkloner och embryokloner på marknaden bör omfatta alla djur med 
undantag enligt vårt förslag ovan.

Med vänlig hälsning

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
LRF Kött
LRF Mjölk
Sveriges Djurbönder
Svenska Djurhälsovården
Svensk Fågel
Svenska Fåravelsförbundet
Sveriges Grisföretagare
Sveriges Nötsköttsproducenter
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