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INBJUDAN

Dnr 5.2.17-16370/18

2018-11-09

Enligt sändlista
Enheten för idisslare och gris
Team Avel & Djurskydd

Utredning av konsekvenserna att införa ett krav på att
hålla djur lösgående
Härmed inbjuds ni att lämna synpunkter till Jordbruksverket rörande
konsekvenserna av att införa ett krav i djurskyddslagstiftningen om att nötkreatur
och getter ska hållas lösgående.
Bakgrund
Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att utreda konsekvenserna av att införa
ett krav på att hålla djur lösgående. I uppdraget ska Jordbruksverket också utreda
behovet av övergångsbestämmelser och undantag från kravet.
I uppdraget ingår att Jordbruksverket ska analysera och bedöma vad som är en rimlig
övergångstid för att djurhållare med befintliga stallar ska kunna ställa om till lösgående
system. Jordbruksverket ska även överväga om det finns andra sätt än lagstiftning som
kan främja en snabb och effektiv omställning till lösgående system. Vid förslag på
sådana sätt ska ekonomiska och övriga konsekvenser analyseras.
Av uppdraget framgår att Jordbruksverket ska inhämta synpunkter från företrädare för
branschen, berörda organisationer inklusive intresseorganisationer och länsstyrelserna.
Jordbruksverket ska sammanställa allt i en rapport som ska vara regeringskansliet
tillhanda senast den 1 juli 2019.
Uppdraget kommer i huvudsak att handläggas på Enheten för idisslare och gris (Team
Avel & Djurskydd) när det gäller nötkreatur och getter och på Enheten för häst, fjäderfä
och vilt (Team Hästvilt) när det gäller hästar.
Hjälp av er med underlag till rapporten
Mot bakgrund av ovanstående tror vi att ni kan bidra med värdefulla synpunkter i
den här utredningen. Vi har därför tagit fram ett antal frågeställningar som vi
önskar att ni tar del av och ger oss återkoppling på, i de delar som berör ert
kunskaps- eller intresseområde (se bilaga NötGet).
Vi önskar få er återkoppling i form av ett skriftligt underlag där vi sätter stort värde
på om det är så utförligt och beskrivande som möjligt. Det är också värdefullt om
ni i förekommande fall kan hänvisa till varifrån ni fått uppgifter, statistik m.m.
Skicka ert underlag till oss senast den 7 januari 2019 på e-postadressen:
aveldjurskydd.idisslaregris@jordbruksverke.se.
Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se
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Samrådsmöte
De skriftliga underlag vi får in tror vi kommer att utgöra en värdefull grund för oss
i vårt fortsatta utredningsarbete. Vi tror dock att det även kan vara nödvändigt att
bereda frågorna ytterligare genom ett eller flera samrådsmöten.
Vi kommer därför efter årsskiftet att bjuda in till sådana möten till de
organisationer/intressenter som bidrar med skriftligt underlag till oss. När och i
vilken form samrådsmöten kommer att hållas får vi återkomma om men troligtvis
kommer de att äga rum under perioden jan – feb 2019.
Frågor om uppdraget
Om ni har frågor om kring denna inbjudan eller regeringsuppdrag i övrigt så går
det bra att höra av sig till oss antingen via e-post till adressen:
aveldjurskydd.idisslaregris@jordbruksverke.se eller genom att ringa någon av oss
handläggare på Team Avel & Djurskydd (se nedan).
Med vänlig hälsning
Team Avel & Djurskydd
Gunnar Palmqvist

036-15 61 10

Annika Hultgren

036-15 51 93

Karin Olsson

036-15 51 95

Lotta Andersson

036-15 61 17

Sändlista
• Förbundet Sveriges Småbrukare
• Föreningen Sveriges Fäbodbrukare (FSF)
• Svenska Getavelsförbundet
• Sveriges Nötköttsproducenter
• Växa Sverige
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Bilaga NötGet
Nedanstående frågeställningar önskar vi få belysta utifrån tre olika
djurhållningsalternativ där djuren idag står uppbundna


Nötkreatur inom mjölkproduktionen



Nötkreatur inom köttproduktionen



Gethållningen (oavsett syftet med hållningen)?

Nutidsbild
1. Hur många djur bedömer ni hålls i uppbundna system idag?
2. Hur många djurhållare skulle beröras av ett krav på lösgående djur?
3. Hur stor djurhållning har de berörda företagen?
4. Vet ni om det finns geografiska skillnader vad gäller förekomsten av uppbundna
system?
5. Hur många av djurhållarna har ställt om till lösgående system under de senaste
tio åren?
6. Hur många djurhållare bedömer ni kommer att ställa om till lösgående system
inom de närmaste tio åren, även om något krav på lösdrift inte införs?
Vad skulle ett krav på lösgående system innebära?
1. Vilka förutsättningar, förutom ekonomiska, krävs för att berörda djurhållare ska
ha rimliga möjligheter att kunna ställa om till lösdrift? Finns det eller saknas
det sådana förutsättningar i dag? (Precisera och beskriv så utförligt som
möjligt.)
2. Ser ni några positiva respektive negativa effekter som ett krav på lösdrift kan
medföra, exempelvis vad gäller:
a. djurskydd, djurhälsa och smittskydd,
b. arbetsmiljön,
c. yttre miljön (miljömålen, biologisk mångfald, öppna landskap m.m.), och
3. Vilka positiva respektive negativa ekonomiska effekter uppstår för den berörde
djurhållaren vid ett krav på lösdrift vad gäller:
a. ekonomiska effekter innan och i samband med själva omställningen,
b. ekonomiska effekter efter omställningen, och
c. djurhållarens konkurrenskraft på kort respektive lång sikt?
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4. Bedömer ni att djurhållare helt kommer att upphöra med djurhållning om krav
på lösdrift införs? Om så är fallet,
a. hur många är de, alt. hur stor andel av berörda djurhållarna handlar det
om?
b. vad är storleken på dessa besättningar?
c. vilka åtgärder ser ni i som nödvändiga för att så inte ska ske eller att
antalet begränsas i så stor utsträckning som möjligt.
Övergångsbestämmelser och undantag
1. Kan ni se något behov av övergångsbestämmelser?
a. Vilka behöver det i så fall?
b. Hur skulle sådana bestämmelser lämpligen se ut?
2. Vad anser ni är en rimlig övergångstid för att av praktiska, ekonomiska eller
andra skäl kunna ställa om till lösgående system?
3. Kan det finnas behov av undantag från kravet på lösdrift för vissa djurhållare?
Vilka i så fall och av vilken anledning?
4. Behöver särskild hänsyn tas till företag av en viss storlek vid reglernas
utformning?
Andra alternativ än ändring av lagstiftning
Finns det andra åtgärder än lagändring som kan leda till en snabb och effektiv
omställning till lösdrift för berörda djurhållare?
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