Förbundsnyheter

L100 har ändrats – i kraft 30 juni
En av nyheterna i den nya
djurskyddslagstiftningen är
ökade möjligheter till att ha
utegångsdjur utan tillgång
till ligghall. Bilden är från
Ravlunda hed i Skåne.
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Vi får inom Svenska Fåravelsförbundet
ofta utrymme att yttra oss vid remisser
om ändringar i regler och föreskrifter.
Denna gång gällde det djurskyddsföreskrifterna, en remiss som vi gemensamt med LRF och övriga näringen
besvarade i januari. Inklusive Svenska
Fåravelsförbundet (SF) och Sveriges
Lammköttproducenter (LP) så stod
tio organisationer bakom yttrandet.

D

e ”nya” djurskyddsföreskrifterna (L100) har nyligen
beslutats och trädde i kraft den
30 juni. Ändringarna föranleddes främst
av att slaktkycklingdirektivet skulle
införlivas i den svenska lagstiftningen
och då passade man på att föreslå andra
korrigeringar och uppdateringar till EG
direktiv. Dessutom öppnade man upp
för möjligheten att godkänna hållning
av utegångsdjur utan ligghall i de fall
man är ansluten till av SJV godkänt kontrollprogram för utegångsdjur. Näringen
framförde även generella synpunkter på
ett kontrollprograms innehåll.
Näringens remissyttrande bidrog
bland annat till att förslaget om hur tillsyn av djur ska ske drogs tillbaka av SJV,
vilket var mycket positivt då det hade
fått stora negativa konsekvenser, bland
annat vad avser tillsynen av djur på öar
och på stora betesmarker.
Nytt är bland annat att personer som
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handhar djur ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter samt vara tillräckligt
många. Det har även lagts till att det är
djurägaren och djurhållaren som har
ansvaret för djurens välbefinnande.
Djurskyddslagsutredningen
Det pågår, skilt från de ovan beskrivna
ändringarna i djurskyddsföreskrifterna, en lagutredning som omfattar
hela djurskyddslagstiftningen (lag och
förordning). Utredare är Eva Eriksson
och utredningen pågår till maj 2011.
Från SF är vi delaktiga i utredningen via
samarbete med Erika Brendov, djurskyddsansvarig vid LRF, som sitter som
representant för lantbruksnäringen i
utredningens expertgrupp.
Näringen, som bestod av 11 organisationer (SF och LP inkluderade), har
gemensamt under juni skickat in ett
underlag till djurskyddslagsutredningen
som utredaren efterfrågat. I pm har vi
för varje djurslag givit ett antal exempel/
synpunkter på regler i djurskyddslagen
och djurskyddsförordningen (och i förlängningen i föreskrifterna) som vi anser
behöver förändras. Från fårnäringens sida
har vi tryckt på ett flertal viktiga punkter,
en kort sammanfattning återges nedan.
Vi har framfört att en ökad detaljstyrning vore oroväckande. Detta leder inte
per automatik till ett bättre djurskydd.
Vi har också påtalat att detaljregler till

exempel sådana som handlar om djurens
möjligheter att utföra ett naturligt
beteende måste ha en objektiv och
vetenskaplig förankring relevanta för
respektive djurslag. Ytterligare delar som
vi har framfört är att kontrollfunktionen
måste kvalitetssäkras på nationell nivå
så att bedömningarna blir samstämmiga
oavsett var, när och av vem en inspektion
görs hos en enskild djurhållare. Det övergripande målet måste vara att garantera
djurhållare en objektiv och rättssäker bedömningsprocess. Det gäller särskilt i de
fall där djurhållare riskerar djurförbud.
Expertgruppen har regelbundna
möten med utredaren där olika frågor
diskuteras. Vid expertgruppsmötet den
11 juni fokuserades främst på avelsfrågor för hund och katt samt den del
av uppdraget som rör sekretessfrågor
och informationsutbyte. Uppdraget är
kopplat till hälsopersonal (socialtjänst
t.ex.) och deras sekretess i de fall de får
vetskap om att djur far illa. LRF har den
24 juni skickat in till utredningen en
skrivelse där vi påtalar vikten av att uppdraget breddas så att man även ser över
hur dagens sekretessregler tillämpas i
djurskyddsärenden i syfte att få till stånd
förbättringar samt att det bör utredas
om nuvarande sekretessbestämmelser ger
tillräckligt skydd för verksamhetsutövarna och deras familjer.
Lantbrukets avelsfrågor
Nästa möte i expertgruppen är den 3
september. Då kommer lantbrukets
avelsfrågor att diskuteras. Vi erbjuds
från samtliga näringar att ha förstärkt
representation vid mötet med en ”avelsexpert” per djurslag samt förbereder även
ett skriftligt underlag till utredningen.
Frågan om representant vid mötet den 3
september samt arbete på skriftligt underlag hanteras i SFs styrelse för närvarande.
Vi återkommer med mera information
från den pågående utredningen.
Erica Lindberg
för LRF och SF

