
 

Uppvaktning av landsbygdsminister Sven- Erik Bucht, 17 januari 2018 

Synpunkter från Vi Konsumenter 

 Svenska konsumenter värderar djurskydd högt när man handlar mat 

- Eurostat 2005 och 2016 säger samma sak – Sverige ligger i topp 

- Många svenska konsumentstudier bekräftar detta World Animal Protection, 2015 

KF 2016 och näringens egna konsumentenkäter. 

- Svenskt djurskydd är en konkurrensfördel för svensk mat – inte en 

konkurrensnackdel, vilket har bekräftats av dagligvaruhandeln 

 Vi välkomnar en ny djurskyddslag och en ny djurskyddsförordning som ger tydliga 
ramar för hur svenska djur får hanteras. Det underlättar konsumenternas val av 
svenska livsmedel 
- Svenska konsumenter ska känna trygghet i att svensk mat är det bästa alternativet 
från hållbarhetssynpunkt.  
- Vi Konsumenter och Sveriges Konsumenter har inte accepterat att all 
detaljlagstiftning överlämnas  till Jordbruksverket. Det krävs ett politiskt ansvar. 
Djurskyddsförordningen måste innehålla tydliga baskrav för hur djur ska hållas och 
skötas. Denna uppfattning delas av bl. a LRF och KSLA.  
- Förutsägbara och objektivt tillämpade lagar och regler är det liberala samhällets 

armeringsjärn.  Regelverket måste vara tydligt och kunna förstås och kunna 

kontrolleras av såväl kontrollanter och de som ska kontrolleras. Målstyrning och 

flexibilitet riskerar rättsäkerheten.  

 Myndigheternas trovärdighet påverkar trovärdigheten för svensk matproduktion 

- Den svenska förvaltningsmodellen med fristående myndigheter innebär ett ansvar. 

- Ifrågasätts myndigheternas förtroende kommer det att negativt påverka 

förtroendet för svenska livsmedel. Tre JO-anmälningar av Jordbruksverket är 

allvarligt. 

- Myndighetens målsättning måste avspegla samhällets värderingar kring främjande, 

hållbarhet och konsumentaspekter. 

- Föreskrifter och andra åtgärder kring djur och miljö ska bygga på vetenskap och 

beprövad erfarenhet 

- Den nationella livsmedelsstrategin om ökad livsmedelsproduktion får inte innebära 

att myndigheten åsidosätter sitt uppdrag kring hållbar livsmedelsproduktion.  

 Samtal och dialog är en förutsättning för demokratin.  

- Vi Konsumenter efterlyser ett forum för samtal/dialog kring djurskydd. I juni 2016 

gjorde Vi Konsumenter tillsammans med Djurskyddet Sverige en framställan om 

en svensk Animal Welfare Platform. Vi har inte fått något svar från 



landsbygdsministern. Använd det befintliga nationella djurskyddnätverket för 

samtal även kring nationella djurskyddsfrågor. 

- Myndigheter precis som regeringen har en grundlagstiftad skyldighet att höra 

intressenter (remisshantering). Remissinstansernas synpunkter måste 

sammanställas och beaktas 

- Samråd med berörda intressenter – producenter, forskare, miljö, djurskydds-och 

konsumentorganisationer bör ske innan förslag utformas för att skapa delaktighet 

och öka förutsättningarna för ett bra förslag.  

- Remissinstanserna måste ges rimlig tid att formulera sina svar 
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