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Djurskyddsutskottets främsta uppdrag är att synliggöra och bevaka djurskydds- och djurvälfärdsfrågor 
samt främja den djuretiska diskussionen inom förbundet. Djurskyddsutskottet är under 
förbundsstyrelsen ansvarig för såväl handläggningen av akuta djurskyddsfrågeställningar som för 
förbundets långsiktiga djurskyddsarbete och bereder vid behov djurskyddsfrågor åt förbundsstyrelsen. 
Utskottet är vidare behjälplig vid besvarande av remisser för förbundet, medverkar i policyarbete och 
företräder förbundet i externa arbetsgrupper rörande djurskyddsfrågor, på uppdrag av 
förbundsstyrelsen. Utskottet arbetar både proaktivt och reaktivt. Utskottet har ett ansvar för att 
stimulera kompetensutveckling inom djurskyddsområdet för förbundets medlemmar och kan lämna 
förslag på lämpliga frågeställningar, ämnen och aktiviteter till sektionerna inom Veterinärmedicinska 
rådet.  Utskottet utgör ett stöd åt förbundet och sektionerna vid planering och genomförande av 
aktiviteter inom djurskyddsområdet. Utskottet skall använda sakkunniga utanför den förtroendevalda 
gruppen, då behov föreligger och därvid särskilt beakta vetenskaplig kompetens.  
 
Djurskyddsutskottet ligger under Förbundsstyrelsen och rapporterar regelbundet till denna. Utskottet 
består av 4 ledamöter som alla är förtroendevalda. Utskottet utser inom sig en sammankallande. 
Utskottet skall besitta en så bred samlad kompetens som möjligt inom djurskydds- och 
djurvälfärdsområdet med kunskap och erfarenhet inom sport- och sällskapsdjur, produktionsdjur och 
slakt, försöksdjur, vilda djur, djursjukvård, tillsyn, samt vetenskap och forskning.  
 
Utskottet är under förbundsstyrelsen ytterst djurskyddsansvarig inom förbundet och uppdraget skall 
genomföras i nära samråd med kansli och förbundsstyrelse. Likaledes ska kansli och förbundsstyrelse 
förankra djurskyddsfrågor i djurskyddsutskottet. Djurskyddsarbetet skall regelbundet kommuniceras 
mellan utskottet och förbundsstyrelse. För yttranden till media och myndigheter ska utskottet 
konsulteras och, där så är lämpligt, framföra förbundets uppfattning.  
 
Utskottet sammanträder minst fyra gånger årligen, varav två fysiska möten, för att dra upp riktlinjerna 
för förbundets långsiktiga djurskyddsarbete som skall utgöra underlag för ställningstagande i enskilda 
frågor, samt i övrigt efter behov. Ledamöterna utses av förbundsstyrelse för en mandatperiod på 2 år, 
efter förslag från förbundets valberedning. Sammankallande kallar till och organiserar möten inom 
utskottet. Sammankallande har ansvaret för att kommunikationen sköts med förbundet. Utskottet 
fördelar och tar gemensamt ansvar för utskottets arbete.  
 
Inom uppdraget ingår även att inom utskottet utse en ordförande samt en ersättare till styrelsen för 
Sveriges Veterinärförbunds forskningsfond för etik och djurskydd i lantbrukets djurhållning 
(Ekesbofonden). Fondens styrelse beslutar om medelstilldelning från fonden.  
 
Bilaga 1: Stadgar för Sveriges Veterinärförbunds forskningsfond för etik och djurskydd i lantbrukets djurhållning 
(Ekesbofonden). 

 

 


