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Frihet från obehagg

Frihet från smärta, skada och sjukdom

Frihet från rädsla och oro

Frihet från hunger och törst                                   
genom tillgång till färskt vatten och en diet som upprätthåller 
fullständig hälsa och kraftfullständig hälsa och kraft

Frihet att utföra naturligt beteende                        
genom att tillgodose djurets behov av tillräckligt utrymme rättgenom att tillgodose djurets behov av tillräckligt utrymme, rätt 
resurser och sällskap av djurets eget slag



Sloman (Univ. Plymouth) har visat att fisk 
som hålls ensamma eller i par uppvisarsom hålls ensamma eller i par uppvisar 
högre  aggressionsnivåer än de som hålls i 
grupper om 10 eller fler Individer i storagrupper om 10 eller fler. Individer i stora 
grupper har troligen större möjligheter att 
bete sig naturligt t ex att simma i stimbete sig naturligt, t.ex. att simma i stim. 

Tanichthys albonubes Paracheirodon innesi 

ScienceDaily. http://www.sciencedaily.com- /releases/2009/06/090629100649.htm





Antal vetenskapliga publikationer om fisk och djurskydd

Huntingford, F.A. & Kadri, S. 2009. Journal of Fish Biology, 75:2862-2867



The enactment of the Marine Mammal Protection Act 
(MMPA) in 1972 should have brought an end to the(MMPA) in 1972 should have brought an end to the 
dolphin bycatch problem in U.S. waters. Under the 
MMPA, the tuna industry was required to work towards a , y q
zero dolphin mortality rate.

Animal Welfare Institute
http://www.awionline.org/ht/d/ContentDetails/id/1473/pid/721



Varifrån får vi vårt animaliska protein?
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I                     hanteras

fiskefrågor avfiskefrågor av 
Jordbruksdepartementet

ochoch

jaktfrågor av
MiljödepartementetMiljödepartementet



Men jakt och fiske är i j
många stycken samma sak:

b k tt i ildbeskattning av vilda 
populationerpopulationer



Riktlinjer för hur nötkreatur ska behandlas på Londons 
boskapsmarknad1781



Lag om att man måste ha licens för att slakta boskap1786 g p

Act to ‘Prevent the Cruel and Improper Treatment of Cattle’
(Om fattade endast hästar, nöt och får)1822

Cruelty to Animals Act
Första lagen som tog upp djurförsök på hundar mm.1876

The Protection of Animals
Införde begreppet ”onödigt lidande”1911

The Agriculture Act
Fisk varken inkluderas eller exkluderas1968

1876 års lag utökades och kom att omfatta alla 
ryggradsdjur och även deras embryon1986

The Welfare of Animals Regulation
Licens krävs för slakt av landdjur men inte av fisk1995



Animal Welfare Bill2005

Lagen slog ihop de lagar som omfattade försöksdjur, 
husdjur och andra djur

Lagen reglerar all hållning av ryggradsdjurLagen reglerar all hållning av ryggradsdjur

När det gäller akvatiska organismer gäller lagen förNär det gäller akvatiska organismer gäller lagen för 
inlandsvatten, vattendrag och mynningsområden, 
men inte havet

Och dessutom gäller inte lagen ‘in the normal course 
of fishing’of fishing  



Ernst Öhlén
Djurvännernas Tidning Djurskyddet 1942:4Djurvännernas Tidning Djurskyddet 1942:4



27 §
Jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för 
onödigt lidande och så att människor och egendom 
inte utsätts för farainte utsätts för fara.

Ur Jaktlagen (SFS 1987:259)



6 § Fiske får inte bedrivas med gift, sprängämnen eller 
andra bedövande eller dödande ämnen, elektrisk 
ström, skjutvapen eller sådana redskap som fisken kan 
spetsas med. Fiske med ålsax, vars tänder är högst 
se millimeter är dock tillåtet H ggkrok får an ändassex millimeter, är dock tillåtet. Huggkrok får användas 
för att bärga fisk som har fångats med andra redskap. 

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 



För yrkesfisket och fritidsfisket finnsFör yrkesfisket och fritidsfisket finns 
– förutom levande bete - inga större 
konflikter när det gäller utövandet 
kontra lagstiftningenkontra lagstiftningen



För provfisket finns vissa konflikter; p ;
den fisk man fångar i provfisket är 
försöksdjur och då ska man inteförsöksdjur och då ska man inte 
bara följa fiskelagen utan även 
djurskyddslagen





Europeisk definition av försöksdjurEuropeisk definition av försöksdjur

I Europa som helhet anses försöksdjur vara djur som utsätts för 
någon form a ingrepp i etenskapligt s fte Med ingrepp menasnågon form av ingrepp i vetenskapligt syfte. Med ingrepp menas 
en injektion, operation eller något annat som kan orsaka smärta, 
lidande eller bestående skada. Det minsta ingreppet enligt den här 
definitionen är ett nålstick eller något annat som orsakar samma 
grad av smärta.

http://www.sjv.se/amnesomraden/djur/forsoksdjur/definitionavdjurforsokochforsoksdjur.4.785071
6f11cd786b52d80002136.html



1996-10-18

1996-12-16



Sverige ålagts/förbundit sig attSverige ålagts/förbundit sig att 
provfiska på ett visst sätt och 

t till EU h ICESavrapportera till EU och ICES
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Provfisket i havet är styrt av minst fyra olika dokument

ICES (Internationella Havsforskningsrådet):

konventionen
strategidokumentet

Från EU kommer

en rådsförordning (1543/2000, om upprättande av en g ( , pp
gemenskapsram för insamling och förvaltning av uppgifter av 
grundläggande betydelse för den gemensamma fiskeripolitiken)

en förordning från kommissionen (1639/2001, om upprättande 
av gemenskapens minimiprogram och utökade program för 
insamling av uppgifter om fiskerinäringen och ominsamling av uppgifter om fiskerinäringen och om 
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1543/2000)



1639/2001, om upprättande av gemenskapens minimiprogram och utökade program 
för insamling av uppgifter om fiskerinäringen och om tillämpningsföreskrifter förför insamling av uppgifter om fiskerinäringen och om tillämpningsföreskrifter för 
rådets förordning (EG) nr 1543/2000).

BITS = Baltic International Trawl Survey
IBTS = International Bottom Trawl Survey  



VattendirektivetVattendirektivet 
ålägger länderna att 
övervaka ochövervaka och 
klassificera sina 
inlandsvatteninlandsvatten

(Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG, om 
upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på g p g p
vattenpolitikens område) 



E l t t h åd t di kti 2000/60/EGEuropaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, om 
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område






