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Svenska Fåravelsförbundet, nedan benämnt SF, är en intresse- och näringslivsorganisation för 
Sveriges fårföretagare. Föreningen har 24 länsföreningar och har idag drygt 2600 medlemmar. Ett 
stort antal av landets får finns i företag som drivs av medlemmar i Svenska Fåravelsförbundet. 
 
 

Sammanfattning 

Synpunkter på EU:s djurskyddslagstiftning: Underlag till svenska 
ståndpunkter  

SF har tagit del av ärendet Dnr 5.2.17-06715/2022 och lämnar följande synpunkt i övrigt tycker vi 
att det är ett väl framtagit förslag 
 

Övergripande synpunkter  

 

SF har en hög ambition vad gäller djuromsorg, som är ett av de mervärden svensk djurhållning har och 

som det finns ett stort engagemang och intresse för hos SF medlemmar. SF står bakom den nationella 

livsmedelsstrategins mål att det ska ske en tillväxt i den svenska livsmedelsproduktionen och att 

fortsatt höga ambitioner inom djuromsorg ska förenas med stärkt konkurrenskraft och lönsamhet. 

 

- SF välkomnar översynen av djurskyddslagstiftningen. Det är viktigt att djurskyddet inom EU stärks 

så att fler djur i Europa får ett gott djurskydd.   

 

- Djurskydd består av många olika komponenter som beteende, uppfödningssystem och skötsel men 

också djurhälsa, smittskydd och läkemedelsanvändning och det är viktigt att samtliga beaktas i 

lagstiftningsarbetet. För att klara EUs nya lagstiftning som förbjuder antibiotika i profylaktiskt syfte 

krävs också att djurskyddet inom EU förbättras.   

 

- I översynen av lagstiftningen är det viktigt att ta hänsyn till och balansera samtliga 

hållbarhetsaspekter (social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet). 

  

- Den nya djurskyddslagstiftningen måste stärka och ge utrymme för ökad livsmedelsproduktion och 

lönsamhet för lantbrukarna och deras företag för att vi ska nå målen i livsmedelsstrategin och en 

långsiktigt hållbar produktion.  

 

- Det är också mycket viktigt att de förändringar som föreslås baseras på vetenskap och beprövad 

erfarenhet samt på väl utförda konsekvensanalyser. Lagstiftningen behöver också utformas så att det 

går att relativt snabbt att anpassa den då t.ex. ny vetenskap eller erfarenhet blir tillgänglig.  

 

- Ett betydande problem idag är att EU lagstiftningen inte följs på ett tillfredsställande sätt i alla 
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medlemsstater. Förutom att det påverkar djurskyddet negativt påverkar det möjligheten till konkurrens 

på lika villkor och urholkar trovärdigheten för den gemensamt beslutade lagstiftningen inom EU. Det 

är därför mycket viktigt att arbetet för att djurskyddslagstiftningen ska implementeras och efterlevas i 

samtliga medlemsstater fortsätter och ges högsta prioritet.  

 

- Om det framåt ska vara direktiv eller förordningar på djurskyddsområdet är en komplex fråga. Idag 

förekommer både och. Med den kunskap och underlag SF har just nu, och särskilt mot bakgrund av de 

omfattande problem som finns med bristande implementering och efterlevnad är SF inriktning idag att 

förordningar generellt är att föredra på djurskyddsområdet framför direktiv. Detta då det sannolikt 

ökar möjligheten till likartad implementering i medlemsstaterna då förordningar inte kräver tolkning 

och införlivande i nationell lagstiftning. Samtidigt behöver förordningarna ge utrymme för nationella 

regler, särskilt inom angelägna områden som t.ex. krav på bedövning vid slakt och möjlighet att 

anpassa transporttiderna inom landet efter nationella förhållanden som geografin. Som exempel kan 

nämnas Sveriges maximala transporttid för djur till slakt som, i enstaka fall, medger en transporttid på 

8+3 h om transporttiden till närmaste slakteri överstiger 8h och fordonen uppfyller vissa specifika krav 

för långa transporter. Det är t.ex. nödvändigt i vissa delar Norrland där besättningarna är små och det 

är långt till närmaste slakteri. Det är viktigt att stimulera livsmedelsproduktion i hela landet. 

 

- För att nå ständig utveckling och förbättring på området är det angeläget att stimulera såväl 

medlemsstater som enskilda som vill och kan gå före och utveckla djurskyddsarbetet. Den svenska 

lagstiftningen ligger inom många områden på en högre nivå än EU:s och många svenska djurhållare 

bidrar också genom egna initiativ till att utveckla djurskyddet. Det är viktigt att konkurrenskraften 

värnas för de svenska djurhållarna som har investerat i både tid och pengar för att leva upp till de 

svenska lagkraven och för att på olika sätt gå före i djurskyddsarbetet. En angelägen fråga i 

sammanhanget är att det framåt blir EU regelverket, och inte som idag nationell 

djurskyddslagstiftning, som ligger till grund för djurvälfärdsersättningar. 

 

- Precis som det är viktigt att värna om det svenska jordbrukets och djurhållares konkurrenskraft 

genom att säkerställa efterlevnad av gemensamma regelverk inom EU blir det för svenskt jordbruk 

också allt viktigare att värna om den europeiska konkurrenskraften. I ljuset av behovet/ambitionen att 

inom vissa politikområden gå före andra aktörer på de internationella marknaderna och ställa högre 

krav på EUs producenter än vad som gäller för konkurrenter på världsmarknaden finns annars en risk 

att den kanske mest hållbara produktionen tappar marknadsandelar. Som SF ser det bör man endast 

överväga gränsskyddsjusteringar neråt för en handelspartner om denna är öppen för att följa EUs 

regelverk för ett gott djurskydd.  

 

Detta är särskilt angeläget när det handlar om en för människor, djur och natur hållbar utveckling. Hit 

hör exempelvis EUs djurskyddslagstiftning, inte minst på grund av att djurhälsa och djurskydd är nära 

sammanlänkat med en hållbar användning av antibiotika i djurhållningen. Särskilt viktigt att 

säkerställa rimligt jämlika standarder i EU respektive EUs konkurrentländer är det i 

handelsförhandlingar där EU tar steg för att ytterligare sänka gränsskyddet. 

 

- Det är viktigt att regelförenkling och tydlighet är ledord i översynen. Den nya lagstiftningen behöver 

minska den administrativa bördan samt bli lättare att implementera och följa. Det är en utmaning då 
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produktionsförutsättningar och produktionssystem likväl som geografiska och andra skillnader är stora 

både inom och mellan medlemsländerna. Denna utmaning är dock nödvändig att anta och klara av för 

att lagstiftningen ska efterlevas på likartat sätt i samtliga medlemsstater och bidra till konkurrens på 

jämlika villkor och ett förbättrat djurskydd i hela EU. Det ska vara lätt att göra rätt! 
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