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Yttrande över remiss från Jordbruksverket angående  

Synpunkter på EU:s nya djurskyddslagstiftning,  

diarienummer 5.2.17-06715/2022  

Sverige veterinärförbund (SVF) har följande synpunkter inför en ny 

djurskyddslagstiftning inom EU:  

 
EU:s lagstiftning bör omfatta fler djurarter än idag. Det behövs djurslagsspecifika regler 
för t ex.  mjölkkor och nötkreatur utöver de som omfattas av kalvdirektivet, hästdjur, 
mindre idisslare (får, get), sällskapsdjur som t.ex. hund och katt, samt för köttkaniner, 
fjäderfä (fler arter och grupper av djur än idag), fisk och kräftdjur, samt zoodjur och 
annat hägnat vilt. En s.k. positiv lista, vilket nyligen diskuterats inom EU, över vilka 
djurarter som får hållas som sällskapsdjur bör stödjas. Angående sällskapsdjur, så 
upplever förbundet och dess medlemmar stora problem med smuggelhundar. Utöver 
de smittskyddsproblem som smugglingen av djur orsakar så innebär det även ett 
lidande för djuren, vilket är en ytterligare anledning till att det behövs en reglering 
kring hur sällskapsdjur får födas upp, hållas och transporteras.  
 
Djurslagsspecifika regler bör ta hänsyn till djurens beteendebehov, och regler gällande 
t.ex. avvänjningsålder, utrymmen, möjlighet till bete för betande djur, möjlighet till 
bobyggande och att böka för grisar osv behöver bottna i den forskning som idag finns 
inom området. Burhållning av livsmedels- och pälsproducerande djur bör förbjudas 
inom EU. 
 
SVF anser vidare att det bör införas ett totalförbud mot slakt utan bedövning för alla 
djurslag samt att det behöver införas regler för slakt och annan avlivning av uppfödd 
fisk, samt kräftdjur. Vidare behöver det införas ett förbud mot långa djurtransporter, 
både inom EU och till tredje land, samt både via land och vatten, samt att man ser över 
transportregler för t.ex. unga djur och dräktiga eller nyförlösta djur.  
 
SVF anser även att kontrollen av lagstiftningen inom EU och hur regler efterlevs 
behöver likriktas. Idag är det t ex mycket få länder inom EU som verkligen följer 
förbudet mot rutinmässig svanskupering, vilket inte bara påverkar grisarna i sig utan 
även påverkar ländernas konkurrenskraft. Utöver förbättrad kontroll av befintlig 
lagstiftning så kan även vissa regler behöva skärpas, så att det blir ett tydligare förbud i 
lagstiftningen mot svanskupering, men även näbbtrimning av fjäderfä.  
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Det är vidare förbundets ståndpunkt att kirurgiska ingrepp, vilket orsakar smärta och 
lidande, ska ske under bedövning och smärtlindring. Ingrepp så som planerade 
kejsarsnitt av t ex hundar och nötkreatur, bör inte vara ett alternativ för att fortsätta 
med en osund avel som innebär att djuren inte kan förlösas på naturlig väg.  
 
Vissa EU-länder inför ett förbud mot rutinmässig avlivning av tuppkycklingar 2022. 
Möjligheten att kunna könsbestämma intraovariellt bör främjas, för att möjliggöra ett 
önskvärt förbud inom hela EU.  
 
Företeelser som tvångsmatning för foie gras, hållande av gödkalvar samt tjurfäktning 
bör förbjudas, då det utsätter djuren för lidande.  
 

 

Svaret har huvudsakligen utarbetats av Sveriges Veterinärförbunds Djurskyddsutskott.  

Kontaktpersoner hos SVF i detta ärende är Johanna Habbe och Charlotta von Delwig. 
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Förbundsordförande Eleonor Fredler 

Djurskyddsutskottets ordförande Johan Lindsjö 
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