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Yttrande över remiss från Näringsdepartementet angående rapport från
naturvårdsverket och jordbruksverket om behovet av grytanlagsprov med
levande grävling (N2020/01687)
Sveriges Veterinärförbund anser att:
- grytanlagsprov med levande grävling bör förbjudas. Förbundet vill trycka på att förbudet
även måste omfatta träning med hund på levande grävling.
- rapporten från Naturvårdsverket och Jordbruksverket ger en tydlig bild att hållande och
användning av levande grävling för träning och grytanlagsprov innebär en överhängande
risk för omfattande stress och lidande för grävlingen. Att låta en hund hetsa mot ett
instängt djur utan möjlighet att komma undan är inte under några omständigheter förenligt
med djurskyddslagstiftningen.
- rapporten med tydlighet visar att träning med hund och grytanlagsprov inte är behövligt
ur ett samhällsperspektiv. Förbundet menar att det finns djuretiska dimensioner avseende
grytjakt som ligger utanför denna remiss, men vill påpeka det klart olämpliga i att använda
grythundar som del av bekämpandet av smittsamma sjukdomar, vilket redogörs för i
rapporten.
- den föreslagna utfasningstiden är onödigt lång; redan idag finns möjlighet att meritera en
jakthund utan föregående grytanlagsprov, det finns attrapper och med en så pass lång
utfasningstid så förlängs tiden som grävlingar kan utsättas för onödigt lidande.

- grävlingar som blir kvar efter ett förbud behöver omplaceras till djurparker eller annan
offentlig förevisning. Om det finns fall där omplacering anses vara olämplig så bör
avlivning vara ett alternativ, för att undvika att grävlingar används i illegal
träningsverksamhet. Som en konsekvens av förbudet så bör möjligheten att hålla, förmedla
och sälja grävling för sällskap och hobby tas bort ur Statens Jordbruksverks föreskrifter
och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda
för sällskap och hobby (SJVFS 2019:15).
- attrapper bör användas och utveckling av dessa bör stimuleras som alternativ till träning
och grytanlagsprov med levande grävling.

Sveriges Veterinärförbund genom Djurskyddsutskottet; Johan Lindsjö, Elina Åsbjer, Ida
Brandt och Lotta Berg.

