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Inbjudan 

 Djurskyddet för de livsmedelsproducerande djuren 
 - veterinära strategier för djurskyddet i Sverige  

Seminarium onsdagen den 13 oktober 2010, kl 9.30 – 12.30 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm 

 

 
Ett gott djurskydd är en grundbult i den svenska djurhållningen. Veterinärerna har genom sin 
utbildning ett särskilt ansvar. Denna yrkesgrupp har också tidigt varit pådrivande och tydliggjort 
lidanden som djuren utsätts för och senare har även etologer satt fokus på djurens behov. 
Politikerna har lyssnat till budskapen från olika grupper, inte minst konsumenterna, och 
myndigheterna har följt upp med lagstiftning som många anser är den strängaste i världen.  
 
För såväl berörda politiker och myndigheter som veterinärer har djurskyddet i många 
sammanhang blivit en symbolfråga, vars utformning och hantering ofta inte kan ifrågasättas. Den 
ingår i en svensk modell. Böndernas organisationer har stött ambitionerna att skapa ett gott 
djurskydd. Lantbrukarna själva som har ansvar för att följa uppsatta regler och anvisningar och 
betala kostnaderna har inte sällan varit frågande men har i stort anpassat sig till de förändringar 
som krävts. Djurskyddsargument används ofta i marknadsföringen av svenska livsmedel och 
konsumenterna har tagit för givet att svensk djurhållning är unik. Ändå väljer allt fler svenskar att 
köpa importerade livsmedel vilket lett till att den svenska produktionen sedan många år minskar. 
 
I slutet av förra året hamnade dock djurskyddet i den svenska grisproduktionen på ett negativt sätt 
i mediafokus. Frågor om skuld och ansvar debatterades ivrigt. Det klargjordes att ansvaret för 
djurskyddet inte bara faller på lantbrukarna utan till olika delar också på, lagstiftare, 
tillsynsmyndigheter, djurskyddsinspektörer och förädlingsindustri. Ansvaret omfattar även att de 
regler som anvisas för djurskyddet skall baseras på sakliga grunder utifrån djurens situation. 
KSLA har i höst fördjupat sig i frågan genom ett seminarium den 10 september om det arbete 
som pågår inom EU för att utveckla ett mer fakta- och riskbaserat djurskydd. 
 
För att bredda diskussionen inför den översyn av svenska djurskyddslagen som nu pågår inbjuder 
KSLA till ett framtidsblickande seminarium den 13 oktober för att behandla de strategier som 
skall gälla för de livsmedelsproducerande djuren i Sverige. Hur skall riskhanteringen ske, efter 
vilka principer skall tillsynen utföras och hur skall det veterinära ledarskapet utövas?  
 
Välkomna! 
 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 

 
 
 
 
 
 

 
 
Detta seminarium finansieras med hjälp av Hugo och Emma björkmans minnesfond. 
Program och praktiska upplysningar, se sidan 2. 
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Djurskyddet för de livsmedelsproducerande djuren 
 - veterinära strategier för djurskyddet i Sverige  

Seminarium onsdagen den 13 oktober 2010, kl 9.30 – 12.30 
 

 

Moderator: Göran Dalin 

Program 
9.30 Välkomsthälsning och inledning 

Åke Barklund, VD och akademiens sekreterare 

9.35 Djurskydd - ett viktigt veterinärt ansvar eller ett särintresse för få? 
Martin Wierup, SLU 

9.50 Djurskyddet i praktiken – med fokus på kontrasten mellan stora och små jordbruk  
Per Michanek, veterinär 

10.05 Strategier och utmaningar för djurtillsynen 
Lennart Sjöland, Skånes länsveterinärer 

10.20 Fågelbranschens syn på myndigheternas och det veterinära ansvaret 
Maria Donis, Svensk Fågel 

10.35 Frukpaus 

11.00 Böndernas strategier och ambitioner för djurskyddet  
Sören Persson, LRF  

11.15 Dagens och framtidens strategi för djurskyddet  
Leif Denneberg, Jordbruksverket 

11.30 Diskussion och avslutning 

12.30 Lunch 
 

Tid Onsdag 13 oktober kl. 9.30–12.30 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 6 oktober via denna länk eller via vår hemsida, www.ksla.se  
Om Du inte har tillgång till dator/internet, ring Gun Askerö, tel 08-54 54 77 12. 
Avbokning måste ske senast 11 okt annars faktureras 500 kr för våra kostnader. 

Kostnad 0 kr 
 

Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, 
Anmälan: Gun Askerö, 

08-54 54 77 24 
gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12  
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