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Framställan om bildande av en svensk plattform för djurvälfärd 

Sverige har framgångsrikt tillsammans med Danmark, Holland och Tyskland 

drivit frågor kring förbättrat djurskydd inom EU. I december 2014 

undertecknades en deklaration, som uppmanade EU-kommissionen att inrätta 

en EU-plattform för djurvälfärd för intressenter och ansvariga myndigheter. 

Plattformen ska underlätta för Kommissionen att tillsammans med 

medlemsstaterna, myndigheter och ideella organisationer föra diskussionen 

om frågor kring djurvälfärd inom EU. Syftet är att skapa en bred delaktighet 

inom det europeiska samhället. Plattformen föreslås bestå av förutom, 

Kommissionen och medlemsstater också djurskyddsorganisationer, 

jordbrukarorganisationer, veterinärorganisationer, konsumentorganisationer m 

fl. EU har särskilda utmaningar när det gäller att implementera gällande 

djurskyddslagstiftning inom unionen och att driva frågor mot bättre djurvälfärd 

på ett samlat sätt i perspektivet av ökad internationell konkurrens. Det finns ett 

stöd för förslaget i ministerrådet, och vi vill uttrycka vår uppskattning för att 

Sverige är drivande i frågan. 

Undertecknande organisationer anser att samma behov finns i Sverige. I 

Danmark bjöd ministern 2014 in hela livsmedelkedjan, djurskyddet och 

konsumenterna för att forma en offensiv handlingsplan för att förbättra 

djurskyddet för danska grisar. I Sverige saknas ett motsvarande forum. De 

handlingsplaner som utformats för svensk gris- mjölk - och köttproduktion har 

exkluderat djurskydds- och konsumentorganisationer i utformandet. När det 

gäller betande djur bör också miljöorganisationerna inkluderas i planeringen.  

Jordbruksverket har inte tagit till sig önskemålen om delaktighet från 

djurskydds- och konsumentorganisationerna.  Därför bör inrättas ett nationellt 

forum - en svensk plattform för djurvälfärd med hemvist i 

landsbygdsdepartementet. En sådan plattform bör inkludera 



landsbygdsdepartementet, myndigheter, lantbruksnäringen, djurskydds – och 

konsumentorganisationer, forskning och veterinärorganisationen. I relevanta 

fall bör miljöorganisationer också adjungeras.  Inför beslut om en ny 

djurskyddslag önskar vi att regeringen föreslår inrättandet av ett nationellt råd 

för djurvälfärd med bred representation från intressenter i samhället.  
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