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Sveriges Veterinärförbund anser att det finns många bra förslag i utredningen kring 
forskning, företagsutveckling och rådgivning för att öka konkurrenskraften inom svenskt 
lantbruk, liksom att verka för att höja djurskyddet i EU. Men det finns förslag som 
förbundet anser inger stor oro. 
 
Utredningen anser att EU-nivån ska vara grunden för reglering av djurskyddet i Sverige 
(kap 4.3.1). Veterinärförbundet delar inte den uppfattningen. Vi är oroliga för att en sådan 
sänkning av dagens svenska djurskyddsregler allvarligt skulle försämra djurens välfärd.  
 
Vi delar inte utredarens uppfattning att frivilliga överenskommelser skulle generera en 
djurskyddsnivå motsvarande minst dagens ambition (kap 4.3.6). Erfarenheter från andra 
länder visar att frivilliga djurskyddsförbättrande produktionsformer används av en mindre 
del av producenterna och att majoriteten av djuruppfödningen bedrivs på en nivå som 
bara följer de minimiregler som anges i lagstiftningen. Ett sänkt djurskydd kan förutom 
ökad risk för djurlidande innebära sjukare djur, ökat behov av antibiotika och risk för 
ökad antibiotikaresistens. Dessutom skulle producenterna förlora de idag lagreglerade 
mervärden som svenska konsumenter värdesätter och betalar för. Ursprungsmärkning är 
bra men måste fyllas med innehåll av värde för marknaden. 
 
Sammanfattningsvis anser Sveriges Veterinärförbund att utredningens förslag att sänka 
svenska djurskyddsregler till EU-nivå inte ska genomföras. Vi anser att svenska bönders 
konkurrenskraft istället ska stärkas genom subventionering av djurskyddsbefrämjande 
åtgärder utöver gällande lagstiftning men främst genom profilering av de varor som är 
producerade med strängare regler. Svenskt Kött visade under 2014 att det är möjligt att 
vända en vikande försäljningskurva till en uppgång genom sådan profilering.  
 
Förbundet anser dessutom att förprövningen av djurstallar fyller en mycket viktigt uppgift 
för såväl djurskydd som smittskydd och därför ska finnas kvar. Vi anser därmed att det 
inte behövs någon utredning om konsekvenserna av att ta bort kravet på obligatorisk 
förprövning såsom utredaren föreslår i kap 4.3.5. 
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