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The EU Strategy for Animal Welfare
EU:s strategi för djurvälfärd

Att EU:s kvarnar ibland mal mycket långsamt 
framgick med all tydlighet under KSLA:s 
seminariu m ”The EU Strategy for Animal 
Welfare”. Beskedet från EU:s tjänstemän är 
att det kommer att dröja länge innan Europa 
får en gemensam djurskyddslag.

EU-parlamentarikern Marit Paulsen (fp) la i våras 
fram ett förslag till en gemensam europeisk djur-
skyddslag. Förslaget mottogs mycket positivt och 
då trodde hon att lagen skulle kunna bli verklig-
het redan inom fem år. Att döma av  KSLA:s se-
minarium om EU:s djurvälfärd som arrangerades 
den 10 september, är det en alldeles för optimistisk 
tidsplan. Andrea Gavinelli, chef för djurvälfärds-
frågorna inom kommissionen, trodde på ett betyd-
ligt längre tidsperspektiv än så. Franck Berthe, chef 
för djurhälsa och djurvälfärd på EFSA (European 
Food Safety Authority) ansåg också att det skulle 
dröja innan lagen blir verklighet. För EFSA ligger 
fokus för närvarande på att få fram vetenskapliga 
mätindikatorer på djurens välfärd och bara det ar-
betet kommer att ta sin tid. Först därefter blir det 
dags för politiken att komma in i bilden.

– Om fem år vet vi att vi kommer att ha en 
massa nya epidemiologiska data om djurvälfärd att 
diskutera kring, sade Franck Berthe.

Vare sig Gavinelli eller Berthe vågade dock 
spekulera i när EU kommer att vara beredda att 
fatta ett beslut.

Marit Paulsen berättade att hon hade EU:s lag 
för livsmedelssäkerhet som förebild när hon var 
med och utarbetade förslaget till en gemensam 
djurskyddslag.

– Lagen har skapat ett bra system för livsmed-
elssäkerhet i Europa. Den är ett förhandlingsargu-
ment i WTO, såväl som i bilaterala förhandlingar 
och den har gett oss en bra nivå på livsmedelssä-
kerhet. Låt oss därför kopiera idén till djurskyd-
det, sade Marit Paulsen.

En gemensam djurskyddslag ger EU förhand-
lingsstyrka på världsmarknaden och kan även 
skapa ”konkurrens på lika villkor”, något som ef-
terfrågas av många lantbrukare i medlemsländer-
na i dag. Det är nämligen ingen utpräglad svensk 
uppfattning att det egna landets djurskyddslag 
försämrar konkurrensläget för primärproduktio-
nen, samma argumentation finns i hela Europa, 
menade Marit Paulsen.

Förutom att höja nivån på det europeiska djur-

skyddet, kan en gemensam lag också ge en bättre 
bild och kontroll av antibiotikaanvändningen, me-
nade Paulsen. En fråga som blir allt mer angelä-
gen. 

En konsekvens av en framtida lag är att inget 
enskilt land kan ha strängare djurskyddsregler. 
Marit Paulsen har tidigare sagt att hon misstänker 
att svensk djurskyddsstandard därför kommer att 
sänkas. Däremot betonade hon att inget hindrar 
privata aktörer som Svenskt Sigill, KRAV och lik-
nande att ha hårdare regelverk. 

– Har inte historien lärt oss att det är en fördel 
att ha medlemsländer som är i fronten?, frågade 
Gunnela Ståhle från Svenskt Sigill.

– Vad händer då med länder som är vid sidan 
om, länder som Ungern, Rumänien, Grekland osv, 
vill ni lämna dem bakom er?

– Det är okej för organisationer att ha strängare 
regler, men vi måste ha en gemensam nivå, svarade 
Marit Paulsen.

Andrea Gavinelli redogjorde för några av de 
beslut som har fattats inom EU under de senas-
te åren, som lagen om försöksdjur, regelverk för 
kycklingproduktion och förbud mot att använda 
produkter av hund- och kattpäls.

Det finns en ökad efterfrågan på riktlinjer som 
närmar sig djuren på ett mer ansvarsfullt sätt, sade 
Andrea Gavinelli.

 Sonja van Tichelen, chef för den europeiska 
djurskyddsorganisationen Eurogroup for Animals, 
berömde visserligen Gavinellis arbete, men häv-
dade att EU egentligen inte har någon strategi för 
djurvälfärden och att det saknas politisk vilja. 

– Det sägs ofta att vi inte kan skärpa reglerna 
om vi vill kunna konkurrera på världsmarknaden, 
men jag har aldrig sett en kvantifierad studie över 
sambandet mellan höjda djurskyddsregler och 
mindre försäljning, sade Sonja van Tichelen.

Enda sättet att åstadkomma en förändring är 
att ge bönderna betalt för att satsa på djurvälfärd, 
ansåg Sonja van Tichelen. Hon föreslog därför att 
en del av gårdsstödet redan nu börjas användas för 
att premiera de bönder som jobbar med djurväl-
färd.

– I Tyskland tog det bara ett år att ställa om 
från burar till inredda burar, tack vare att produ-
centerna fick stöd.

Hon fick medhåll av Marit Paulsen, som sam-
tidigt påpekade att en ersättning måste vara veten-
skapligt baserad och att vägen dit är lång.
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09.00 Registration

09.30 KSLA welcoming remarks Åke Barklund
Academy secretary, KSLA

09.40 The EU and the animals – new 
perspectives

Marit Paulsen
Member of the European Parliament

09.55 Ongoing and future strategies for 
animal welfare in the EU

Andrea Gavinelli
Head of Unit, DG Sanco, European Commission

10.15 Strategy for the animal based 
scientific assessment of animal 
welfare

Dr Franck Berthe 
Head of Unit (for animal health and animal welfare), EFSA

10.35 Break

10.45 EU and animal welfare Sonja van Tichelen
Director, The Eurogroup for animals

11.05 The consumer’s responsibility and 
animal welfare

Marc Jensen
Director of consumer affairs and quality, Dutch Food Retail 
Association

11.25 The Swedish perspective on present 
and future animal welfare in the EU

Leif Dennerberg
CVO, The Swedish Board of Agriculture

11.45 Discussion

12.45 Closing remarks

 

Program fredagen den 10 september 2010
Moderator: Professor Martin Wierup
Referent: Ann-Helen Meyer von Bremen, Uttryck AB

Samma åsikt hade Gavinelli:
– Betalning är inget bra instrument förrän vi 

har ett bra system för benchmarking, sade han.
Sonja van Tichelen hävdade dock att det finns 

möjlighet att mäta och redan i dag betala ut er-
sättningar för vissa insatser som lantbrukarna gör 
för att förbättra djurskyddet. Hon pekade också på 
att det alltid efterfrågas omfattande vetenskapliga 
utredningar innan man kan stödja insatser på djur-
skyddsområdet, medan samma krav aldrig ställs 
när det gäller andra typer av jordbruksstöd.

– Man säger alltid att djurvälfärd ska baseras 
på vetenskap, men i slutändan så kommer det ändå 
att handla om en politisk kompromiss, sade hon.

 Marc Jansen, kvalitetschef hos holländska dag-
ligvaruhandeln, Dutch Food Retail Association, 
pratade också om vikten att genomföra förbätt-
ringar inom djurskyddet nu.

Det kommer att ta f lera år innan vi får en reg-
lering på EU-nivå. Vi har inte tid för det. Kon-
sumenten efterfrågar ett bättre djurskydd nu, sade 
Marc Jansen.

Han berättade att de holländska livsmedel-
skedjorna i allra högsta grad känner av ett ökat 
intresse för djurvälfärd. Livsmedelsskandaler, ut-
brott av smittsamma djursjukdomar, allt starkare 
djurskyddsorganisationer och djurvälfärdspartier 
som kandiderar till parlamentet har lett till en rad 
olika beslut inom livsmedelshandeln: förbud mot 
burägg , kastrering av grisar utan bedövning och 
uppfödning av vitt kalvkött. Dessutom pågår en 
diskussion om krav på bete för mjölkkor, vilket har 
lett till att kedjornas egna varumärken på mejerisi-
dan ställer krav på bete.

En sak ska man vara medveten om, ett lågt pris 
får inte bönderna att göra något, sade Marc Jansen.
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en 
mötesplats för den gröna sektorn. Akademien är en fri 
och oberoende nätverksorganisation som arbetar med 
frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och 
skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, miljö och  
naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi arbe-
tar med frågor som berör alla och som intresserar många! Te
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