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Synpunkter på EU:s djurskyddslagstiftning: Underlag till 

svenska ståndpunkter  

EU ser över djurskyddslagstiftningen för lantbrukets djur 

Just nu pågår en översyn av EU:s djurskyddslagstiftning för lantbrukets djur1. Den Europeiska 

kommissionen har påbörjat denna översyn som en del av strategin Från jord till bord2. Syftet 

är att säkerställa en högre nivå av djurskydd genom att bland annat uppdatera den efter ny 

vetenskaplig forskning, utöka lagstiftningens omfattning och göra den lättare att genomdriva.  

För mer information om de brister som Kommissionen hittills sett med EU:s 

djurskyddslagstiftning- se bifogad bilaga. Under 2022 kommer arbete pågå i flera olika 

arbetsgrupper och under 2023 kommer Kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag och 

konsekvensutredningar.  

Vi tar fram svenska ståndpunkter och behöver er syn 

Vi tar nu fram underlag till svenska ståndpunkter som ska användas i diskussioner kring och 

förhandlingar om de nya EU-bestämmelserna. För att få ett så bra underlag som möjligt och en 

allsidig belysning av djurskyddsfrågorna behöver vi nu era synpunkter. Ni kan lämna såväl 

allmänna som detaljerade synpunkter och konkreta förslag om ni så önskar för att tydliggöra er 

syn. Det är dock viktigt att ni även motiverar varför ni önskar dessa ändringar. 

När och hur? 

Vi behöver era synpunkter via e-post senast den 10 juni 2022. Skicka till:  

registrator@jordbruksverket.se, med kopia till mig Helena.Elofsson@jordbruksverket.se. 

Ange diarienummer 5.2.17-06715/2022 och ”Synpunkter på EU:s djurskyddslagstiftning” 

som ämnesrubrik i ert mail. Lämna gärna så tydliga synpunkter som möjligt och i ett format 

som går att kopiera så vi kan sammanställa det på ett enkelt sätt.  

Med vänliga hälsning 

Helena Elofsson, Djurskyddschef, Jordbruksverket. 

 
1 För detaljer om vilka rättsakter och länkar till dessa, se nästa sida. Med lantbrukets djur avses 

här djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar eller för 

annan typ av animalieproduktion. 

2 https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en 
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Bilaga:  

Vilken lagstiftning ses över? 

I första skedet ser Kommissionen över den djurskyddslagstiftning som finns inom EU idag 

men de har också angett att de har planer på att utöka den till fler djurslag. I dagsläget omfattar 

EU:s djurskyddslagstiftning för lantbrukets djur:  

• RÅDETS DIREKTIV 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av 

animalieproduktionens djur. Länk:  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0058&from=SV 

• RÅDETS DIREKTIV 2008/120/EG av den 18 december 2008 om fastställande av 

lägsta djurskyddskrav vid svinhållning.  Länk: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0120&from=sv 

• RÅDETS DIREKTIV 2008/119/EG av den 18 december 2008 om fastställande av 

lägsta djurskyddskrav för kalvar. Länk: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0119&from=IT 

• RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer 

för skyddet av värphöns. Länk: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0074&from=SV 

• RÅDETS DIREKTIV 2007/43/EG av den 28 juni 2007 om fastställande av 

minimiregler för skydd av slaktkycklingar: Länk: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0043&from=SV  

• RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av 

djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av 

direktiven 64/432/EEG och  93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97. Länk: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R0001-

20191214&qid=1649082787367&from=en 

• RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av 

djur vid tidpunkten för avlivning. Länk: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1099&from=SV 

 

Sammanfattning av de brister som identifierat hittills 

Kommissionen har lämnat information om vilka brister de hittills se med EU:s 

djurskyddslagstiftning. Dessa är i korthet att: 

• vissa bestämmelser är otydliga vilket leder till skillnader i tillämpningen inom EU och 

olika nivåer av djurvälfärd i olika medlemsstater. Detta leder till en snedvridning av 

den inre marknaden och till ett för lågt djurskydd i vissa fall.  

• det är brist på verktyg för att övervaka, mäta och rapportera resultat och effekter 

gällande tillämpningen av lagstiftningen. 

• den har lett till dålig skötsel och hantering av djur på grund av brister i utbildning och 

kompetens hos en del av dem som hanterar djur. 

• lagstiftningen är inte framtidssäkrad och tillåter inte justeringar utifrån den snabba 

vetenskapliga, tekniska och sociala utveckling och de möjligheter som denna ger. 
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• den gett för otillräcklig och ojämn information till konsumenterna för att det ska gå att 

göra val. Den ger svaga incitament för producenter att uppnå höga välfärdsstandarder.  

• det är brist på tillräckligt specifika, uppdaterade och detaljerade djurskyddskrav för 

vissa djurarter, såsom mjölkkor, vilket ger otillräckligt skydd av dessa djurs välfärd. 

• det är brist på samstämmighet med andra områden, såsom regler om förares vilotid 

och reglerna om skydd av djur under transport. 

• det finns utrymme för förenklingar för små slakterier när det gäller vissa krav på 

skydd av djur vid tidpunkten för avlivning. 

Sändlista 

CIWF Sverige Distriktsveterinärerna 

Djurens rätt Djurskyddet i Sverige 

Ekologiska lantbrukarna Familjejordbrukarnas Riksförbund 

Förbundet Sveriges Småbrukare Föreningen Sveriges fäbodbrukare 

Gård och djurhälsan Hushållningssällskapen 

Hästnäringens Nationella Stiftelse Kommerskollegium 

KRAV Lammproducenterna 

Livsmedelsverket LRF 

Lundens Djurhälsa Matfiskodlarna 

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW RECIRKFISK PO 

Renägarförbundet  Rise 

Samtliga länsstyrelser Sametinget 

SLU Statens Veterinärmedicinska Anstalt 

Svensk Dagligvaruhandel Svensk Fågel 

Svensk mink Svenska Djurskyddsföreningen  

Svenska Fåravelsförbundet Svenska Getavelsförbundet 

Svenska Hästavelsförbundet Svenska Kaninavelsföreningens riksförbund 

Svenska Kennelklubben Svenska köttföretagen 

Svenska samernas riksförbund Svenska Ägg 

Sveriges Akademiska Etologer Sveriges Grisföretagare 

Sveriges Kaninproducenter Sveriges Kattklubbars Riksförbund 

Sveriges mjölkbönder Sveriges Nötköttsproducenter 

Sveriges Veterinärförbund Sveriges Åkeriföretag 

Vi Konsumenter Växa Sverige 

World Animal Protection Sverige  
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