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Mjölkproduktion – 3 300 företag
Svinproduktion – 1 100 företag
Nötköttsproduktion – 12 600 företag
Får och lamm – 8 500 företag ( ca 1300 företag har >50tackor ; summa 2975 st > 25 tackor))
Äggproduktion > 1000hönor - 240 företag
Broiler >1000platser – ca 100 företag (totalt ca 200 )
Getter mjölk – ca 110 företag
Summa ca 26 000 företag
Matfisk odling – 60 företag
Päls – ca 50 företag

Svensk djurproduktion, statistik inför utskick
Källa : Lantbrukets djur i juni 2019 Farm animals in June 2019 Statistiken har producerats av

Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN 1654-4218 Serie JO –
Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 15 oktober 2019.

Hot och kritik mot svensk
animalieproduktion

26 000 företag med djurproduktion

9 827 med registrerad epost i
CDB:s Lantbruksregister
5225 har påbörjat enkäten
3 836 har slutfört

National web-based survey
• Focus on farms & companies with animal production: dairy, beef, pig,
poultry, sheep, goat, mink, rabbit & aquaculture
• Use of authority listings of e-mails & animal producer organizations to
reach the majority of farms/companies
• 3-month response period (June- September) with a total of 4 reminders
• A total of 56 main questions (plus subquestions)
• Survey was approved by the Swedish Ethical Review Authorithy

National web-based survey – Content:
1) Questions about farmer, farm (company)
2) Actions to prevent crime on the farm
3) Animal rights activism, thefts and harassments
4) General debate in media and society regarding animal production
5) Inspections of animal welfare by authorities
6) Support by police, society and social network
7) Vulnerability and anxiety for crime

Some facts about the responders
• 29% female farmers
• 9% live alone and 34% have children (minors) living at home
• 91% live on their farm with animal production
• Most common (by numbers) type of farm: beef & sheep
• The least common: aquaculture, mink & rabbit
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Medelålder 53 år
9 % bor ensamma
Uppgift om lokalisering på kommunnivå
Drygt 91% bosatta på gården/anläggningen, men mink och
fisk bara till drygt 60%
20 % har 1-2 anställda, 8 % har 3 eller fler anställda
30% bedömer sig ha medelstor produktion, 8 % stor
produktion
Påfallande många har utåtriktad verksamhet………..(13)
40 % har förtroendeuppdrag / förekommer i massmedia

6. Uppgifter om djurproduktion. Markera de alternativ som är giltiga för dig.
Mjölkkor (n=612)
Dikor (n=1462)
Övrig nötköttsproduktion ( t e x uppfödning tjurar) (n=923)
Smågrisproduktion (n=144)
Slaktsvin (n=173)
Höns /ägg (n=321)
Matfågel (n=67)
Får/lamm (n=1263)
Getter (n=56)
Mink (n=15)
Kanin (n=42)
Fiskodling (n=13)
Annan, precisera (n=161)

Has your business ever been exposed to any incident such as demonstration,
harassment, intrusion, graffiti, animal release, personal attack on the media or the like,
because you are an animal producer?

672 företag
som varit
utsatta.

Response

Rate

1

No, never

3474 (83.79 %)

2

Yes, during 2017
308 (7.43 %)
- 2020

3

Yes, before
2017

4

Yes, both before
143
and after 2017
Responses

221 (5.33 %)

4146

(3.45 %)

Do you know any other farmer who had these experiences?
• Yes (41,5%)
The worries
& the fear are real
for many more
farmers!

Brottsutsatthet 2017 - 2020
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Olovligt intrång - 24%
Olovligt intrång djurstallar – 13 %
Skadegörelse i samband med intrång – 11%
Stöld av djur/utsläpp vid intrång - 8%
Stöld maskiner verktyg, kem etc – 31%
Stöld i bostad – 4%
Personliga hot - 8%
Fysisk våld – 1 % (n= 42)
Diverse sabotage – 16%
Allmänna trakasserier – 18%

30% of farmers reported to the police,
10% not all times

60%

No do not reported to the police? Why?

46% believed it would not lead to prosecution
Normalization

31%

15%
9%

’Not serious’

Not sure
it was
crime

It would not
not ’lead
to anyhting’

Too much work

Did not attract
attention

Worry
represalia

Other

29% of farmers declare that their concerns about being a victim of
crime affects their daily lives or of their closest family members

8%
6%

7%

15%

64%

Is extra alert and careful

Has problems to sleep

Does not go out in alone the evening

Use car more often

Other
*More than one consequence was indicated

Djurrättsaktivism
• 25 % oroar sig för angrepp
Gör mig
bekymrad
Gör mig arg.

Drabbar
barnen
negativt – 9 %
300 svar !!

Tillit till andra
människor minskar

Stöld och slakt av djur
• 410 st säger att de någon gång fått djur stulna (62 % på bete)
• 4 % har hittat slaktrester
• ………och igen : 33 % känner någon som fått djur stulna!
• 26% polisanmälde detta - de som inte anmäler tror inte det
leder till åtgärd… 7% oro för repressalier!

Negativ debatt om djurproduktion
• Drygt 20 % påverkas negativt mycket/ ganska mycket, av
debatten och för 10% medför det att de funderar på att sluta.
• För 11% blir det en känsla av att deras person ifrågasätts och
lika stor andel känner att de tappar stolthet.
• 5 – 7 % har däremot fått ny positiv energi och skapat nya
argument för sin verksamhet.
• Barnen då ? 141 personer uppger att barnen drabbats och
190 anser att deras barns trygghet påverkats negativt till följd

Stöd polis, samhälle, socialt nätverk
• Man anser inte att den lokala polisen har tillräckliga resurser
och anmälningsbenägenheten är 73%
53% saknar
polisnärvaro inom ett
avstånd som skapar
trygghet !

Stöd… fortsättning
• Man hämtar sitt stöd från i första hand kollegor i näringen,
därefter intar veterinären ett stöd.
• LRF och branschorganisationerna upplevs ge ungefär lika stort
stöd till djurproducenterna – 44 % anser detta
• Näringsdepartementet upplevs inte alls vara stöttande och här
finns en hög andel som svarat med vet ej/ ingen åsikt (40%)

