
Stärkt djurskydd för djuren och konsumentens bästa 

 

Under mina två veckor i riksdagen har djurskyddsfrågor och möjligheterna för svenska 

livsmedelsproducenter att kunna konkurrera i upphandlingar inom (LOU) varit diskuterade. I 

den senare frågan deltog jag i min första interpellationsdebatt. 

Alliansregeringen har gjort stora ökade ekonomiska satsningar i budget anslaget för -areella 

näringar, landsbygd och livsmedel för att  skapa ”det nya matlandet, Sverige” 

Inför År 2011 ökades anslaget med 66 milj kr och 2012-2014 ökas anslaget med 63,5 milj 

Detta som en del av  satsningen att skapa  en alltmera konkurrenskraftig livsmedelssektor det 

står vidare att anslaget ska användas för kommunikationsinsatser och för satsningar på mat 

inom offentliga sektorn. 

 

Folkpartiet anser det viktigt att den goda maten kommer alla till del och en stor marknad för 

livsmedel är den offentliga sektorn, våra barn och ungdomar i skolan, våra äldre inom 

äldrevården sam alla de som finns inom övriga offentliga verksamheter. 

 

Alliansregeringen har visat på detta sätt att vi vill att kommun och landstingspolitiker runt om 

i vårt land ska kunna ge möjligheter för den offentliga sektorn att kunna upphandla även 

svensk mat   konkurrensneutralt, men LOU sätter vissa  hinder 

EU direktivets fem rättsliga principer där fr.a principen om icke diskriminering säger 

 Att vid utformning av förfrågningsunderlag får inte krav införas som enbart svenska 

företag känner till eller kan utföra  

 Den upphandlande myndigheten får t.ex inte heller ge ett lokalt företag företräde med 

anledning av dess geografiska läge, detta är exempel på några av hindren. 

 

Konkurrensverket har information på sin hemsida om krav på djurskyddet vid offentlig 

upphandling utifrån ett antal domstolsavgörande . Det finns inga principiella hinder att ställa 

krav på djurskyddet säger Maud Olofsson vid en interpellationsdebatt i riksdagen där jag 

medverkade under veckan. Men kraven måste uppfylla EU direktivens krav på objektivitet, 

icke diskriminering och likabehandling. Det finns goda exempel runt om i vårt land t. ex 

Dalsland men det krävs ett stort arbete och mycket kunskap för att göra dessa upphandlingar i 

gränslandet. Tjänstemän och lokala politiker måste nu ges mera kunskap och information 

inom detta område för att vi ska kunna ge våra företagare inom jordbrukets 

livsmedelsproduktion jämlikare konkurrensförutsättningar till upphandling inom den 

offentliga sektorn. Vi vill inte sänka de svenska djurskyddskraven utan vill att EU länderna 

ska höja sin nivå för att både djur och människor ska få bättre förutsättningar.   

 

För Folkpartiet står djurskyddsfrågorna högt upp på den politiska dagordningen. Alltifrån 

utökade forskningsmedel för tester utan djurförsök till pälsdjursuppfödning eller 

bedövningsfri kastrering av han grisar. 

 

 

Eva Eriksson, vår värmländska landshövding har fått regeringens uppdrag att utreda 

djurskyddet i vårt land. Senast någon översyn av djurskyddet gjordes var 1988, så man kan 

utan överdrift säga att Eriksson fått ett gediget uppdrag då mycket hänt inom området på drygt 

tjugo år. 

 

Marit Paulsen, EU-parlamentariker, har fått uppdraget att se över en gemensam 

djurskyddslagstiftning inom EU, också detta ett stort och säkerligen inte helt enkelt uppdrag, 

då synen på djuromsorgen skiljer sig markant i EU.s medlemsländer. 



 

I riksdagen är det oftast Fp som i Alliansen lyfter fram djuromsorgsfrågorna, i motioner 

såväl som i departementet och i det regelrätta utskottsarbetet. 

 

Den senaste tidens mest ”heta” frågor har handlat om djur för sexuella ändamål, obedövad 

kastrering av grisar samt pälsdjursnäringen. 

 

Folkpartiet anser att det krävs en lagändring som förbjuder sex med djur. Den 

nuvarande djurskyddslagstiftningen har visat sig inte räcka till. Med all sannolikhet kommer 

också utredaren att föreslå detta till hösten. 

 

Folkpartiet anser givetvis att obedövad kastrering är förkastligt. Orsaken till kastrering är 

den lukt från könsmogna hangrisar som gör köttet oätligt.  

Krav på bedövning i samband med kastrering har drivits i många år och direkt efter 

maktövertagandet 2006 fick Jordbruksverket uppdrag i regleringsbrevet att ta fram alternativa 

metoder. År 2009 godkändes ett vaccin.  Från 2010 har djurägare själva fått bedöva sina 

grisar. Helt nyligen slöts en branschöverenskommelse i hela EU att från 1 januari 2012 

ha en obligatorisk bedövning vid kastering. 
Folkpartiet välkomnar förstås denna överenskommelse. I dagsläget känns därför en 

lagändring, som oppositionen vill, inte nödvändig då vi ännu snabbare uppnår det resultat vi 

önskar. Det handlar enbart om plakatpolitik från oppositionens sida. 

Många bedömer att vaccination redan i närtid kommer att vara den mest efterfrågade 

metoden., så fort en del frågetecken rätats ut rörande kostnader och risker. Vaccinering gör 

kastrering onödig. 

 

 

Sveriges aktiva medverkan för att få korta och drägliga djurtransporter i EU kommer att kräva 

ett stort arbete och engagerar oss liberaler mycket starkt. 

 

Målet för ett stärkt djurskydd och höga miljömål är att även den svenska konsumenten ska 

känna att vår mat kommer från  bra behandlade djur och från ett jordbruk med hållbart 

miljömässigt brukande. Därför måste kunskapen och informationen förbättras och de ”goda 

exemplen ”spridas kring hur vi kan förbättra konkurrensvillkoren för svenska livsmedel.  Jag 

avslutade mitt inlägg i riksdagen med orden att-Folkpartiet ser fram emot ett  gott samarbete 

mellan näringsminister Maud Olofsson och landsbygdsminister Eskil Erlandsson för att vi ska 

nå målet om  ”det goda matlandet Sverige.” 


