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Hur vet vi vilken djurvälfärd allmänheten vill ha? 

Vi kan fråga folk. 
 
Vi kan se hur våra folkvalda beslutar. 
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Våra folkvalda har uttryckt i Djurskyddslagen: 

§4: Djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel,  
ull, … eller för att användas … i tävling skall hållas och skötas 
i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras  
hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. 

Vad är att bete sig naturligt? 
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Vad är naturligt beteende? 

Beteende i naturen? 

”Normalt” beteende? 

Vad är normalt? – Det djuret gör oftast? 

En gris simmar gärna i en sjö!! 
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Naturligt beteende hos svin! 

Det handlar om motivation! 
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Naturligt beteende – en definition: 

Naturligt beteende är det beteende som 
djuret är starkt motiverat för att utföra 
och som när det utförs ger djuret en 
funktionell återkoppling. (Algers, 1990) 
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Alla beteenden som djur är starkt motiverade för att utföra 
är inte ”goda” eller bra. 
När man t.ex. blandar grisar som inte känner varandra 
uppstår slagsmål med skador och stress som följd. 

Den föreslagna definitionen innebär fortfarande att människan har  
ett ansvar att inte utsätta djur för onödigt lidande (lagens §2). 
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Subjektiv 
upplevelse 

Naturligt leverne  

Biologiskt 
funktionell  

2 

7 

1 4 

5 
3 

6 

1.  Utegrisar på sommaren, bra väder 

2.  Utegrisar med subklinisk parasitinvasion, 
i dåligt väder 

3. Suggor som producerar 25 smågrisar/år 

4. Grisar som får stressdämpande medicinering i 
en dålig miljö 

5. Grisar som utfodras med lågdosantibiotika som 
kompensation för dålig miljö 

6.  Utegrisar som exponeras för rovdjur  
(t.ex. en räv som dyker upp då och då) 

7.  Utegrisar med subklinisk parasitinvasion,  
i bra väder 

Om djurvälfärd och olika värdegrunder 

(Lund, 2002) 



Swedish University of Agricultural Sciences 
www.slu.se 



Swedish University of Agricultural Sciences 
www.slu.se 

Fördraget om Europeiska Unionens 
funktionssätt (Lissabonfördraget 2009): 

  
– Artikel 13: Unionen och medlemsstaterna ska i 

sin politik (inkl inre marknad) fullt ut ta hänsyn 
till välfärd för djuren som kännande varelser.  

Måste vi bry oss om djurvälfärd? 
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Kan man mäta djurvälfärd? 
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Område Välfärdskriterier  
Bra utfodring 1. Avsaknad av utdragen hunger  

2. Avsaknad av utdragen törst  
Bra inhysning  3. Komfort vid vila 

4. Termisk komfort 
5. Avsaknad av rörelsehinder  

God hälsa 6. Avsaknad av skador 
7. Avsaknad av sjukdomar 
8. Avsaknad av smärta till följd av 

skötselåtgärder 
Naturligt 
beteende 

9. Sociala beteenden kan utföras 
10. Övriga beteenden kan utföras 
11. Bra människa-djurrelation 
12. Avsaknad av rädsla och ångest 
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Principle Welfare criteria Examples of potential measures 
Good 
feeding 
 

1 Absence of  prolonged hunger Body condition score 

2 Absence of  prolonged thirst Presence of drinker and  
routine for checking function 

Good 
housing  

3 Comfort around resting Frequencies of different lying positions, 
standing up and lying down behaviour  

4 Thermal comfort Panting, shivering  

5 Ease of  Movement  Slipping or falling  

Good health 6 Absence of injuries Clinical scoring of integument, carcass 
damage, lameness  

7 Absence of diseases  Enteric problems, downgrades at slaughter  

8 Absence of pain induced by 
management procedures 

Evidence of routine mutilations such as tail 
docking, dehorning, stunning effectiveness at 
slaughter  

Appropriate 
behaviour 

9 Expression of social 
behaviours  

Social licking, aggression 

10 Expression of other behaviours  Play, abnormal behaviour 

11 Good human-animal 
relationship 

Approach and/or avoidance tests 

12 Absence of general fear Novel object test 

Presentatör
Presentationsanteckningar
  



Swedish University of Agricultural Sciences 
www.slu.se 

Det ’kompletta’ bedömningssystemet (WQ1.1)  
har testats på mer än 600 gårdar i Europa 

Nästa steg var att reducera antalet mått och skapa ett 
’slutgiltigt’ system (WQ1.2) 
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Produktinformation 

Integrering av parametrar är  

nödvändig  

Overall assessment

Principles

C
riteria

M
easures

T.ex. 4 kategorier av gårdar: 

  -    Ej klassificerade 

       Acceptabel djurvälfärd 

       God djurvälfärd 

       Excellent djurvälfärd 

     M
ått         

K
riterier 

Principer 

Slutlig bedömning 
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Nu finns färdiga protokoll för bedömning av djurvälfärd! 
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En konklusion: 

Djurvälfärd kan mätas på ett objektivt sätt  
och det finns lämpliga parametrar att välja  
där man också kan granska  
att uppställda kriterier för djurvälfärd följs. 
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Produktinformation 

Integrering av parametrar till hanterbara värden är 
nödvändigt  

- Baserat på vetenskaplig metodik (konsensus) 

- Tilltalande och transparent (marknadsföras) 
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Hur står sig svensk djurvälfärd mot den i EU? 
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Sverige och EU 

• Vad gör oss unika? 
 

 

Vi har en inhysning av en kvalité som gör 
svanskupering onödig! 

Yta 
Plats vid fodertråg 
Utfodring 
Strö 
+ fler faktorer 
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Sverige och EU 

• Vad gör oss unika? 
 

 

Lösgående suggor som kan bygga bo med strö 
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Sverige och EU 

• Vad gör oss unika? 
 

 

Lösgående dräktiga suggor i grupp med strö. 
Men nu förbjudet med fixering i hela EU. 
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Sverige och EU 
Nötkreatur 

 

• Betesdrift 
• Förbud mot 

elektriska 
kodressörer 

• Stallmiljö 
• Operativa ingrepp 

– bedövning krävs 
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Sverige och EU 
Värphöns 

 

• Oinredda burar förbjudet i 
hela EU 

• 66% av värphönsen i 
frigående system 

• Krav på rede och sandbad 
• Näbbtrimning förbjuden  
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  Producenternas mål      Gap      Konsumenterrnas mål 

 

               Konflikt 

               Ökande grad av djurvälfärd 

 

Fig 1. Icke uthållig situation med bristande samsyn mellan producenter och konsumenter i 
vad som utgör god djurvälfärd. 

 

                                                               

                 Producentmål  Konsumentmål 

         Överlappning 

 

                Ökande grad av djurvälfärd 

                

                 = Effekt av utbildning 

Fig 2. Effekt av utbildning av alla medborgarkategorier inom djurvälfärd. Samsyn om 
målbild skapar en uthållig livsmedelsproduktion. 

 

Har vi en samsyn mellan producenter och konsumenter om  
hur en god djurhållning och en god djurvälfärd ser ut? 
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Komplicerade bedömningssystem 
finns – men finns viljan att 
använda dem? 

Kan det göras enklare –  
knorrpeng? 
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Vad grisar behöver (översatt): 

•Tillräckligt utrymme för att kunna separera ligg-, foder-  
  och gödslingsplats. 
•Tillräckligt utrymme så att alla grisar kan ligga på sidan  
  samtidigt samt plats att äta samtidigt. 

•Lämpligt golv som inte orsakar skador. 

•Tillräcklig plats och tillgång till manipulerbart material (strö)  
  för bobyggnad hos grisande suggor. 
•Tillräcklig tillgång till manipulerbart material (strö) för att  
  tillfredsställa grisars motivation för undersökande beteende  
  och ätbeteende. 
•Att hållas i stabila grupper och undvika blandning av  
  främmande grisar. 

Konklusioner vid EU-kommissionens möte Nov. 2009 baserat på  
EFSAs rapporter: 
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”… svanskupering … får ske rutinmässigt… endast  
om det finns bevis på att skador har uppkommit … på  
andra svins … svansar. Innan sådana ingrepp  
genomförs ska andra åtgärder vidtas för att förhindra  
svansbitning och andra oönskade beteenden. När detta  
görs ska hänsyn tas till miljön i dess helhet och  
beläggningsgraden. Olämpliga djurhållningsmetoder  
och miljöförhållanden ska åtgärdas.” 
 
    EU Direktiv 2008/120/EF 
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Procent intakta grissvansar i olika länder i EU 
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Endast 6% av de 150 miljoner grisar som slaktas  
årligen i EU har tillgång till strö! (EFSA 2007) 

Vad gör EU-kommissionen åt det faktum att 
svansamputation används på de allra flesta  
av EU:s grisar? 

Vad gör de EU-politiker som sitter i EU-parlamentet 
för att se till att EU:s idé om en fri marknad med  
lika regler för alla fungerar? 

Är det någon mening med att införa lika stränga  
djurskyddsregler för alla i EU om de flesta ändå  
struntar i att leva upp till dem? 
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EU-kommissionen skriver i ett brev till en dansk 
djurskyddsorganisation att; 
 
”Vi kommer inte att inleda en traktatsbrottsprocedur 
mot medlemsstater vad avser svanskupering då det är  
vår uppfattning att det inte kommer att leda till praktiska  
lösningar för att genomdriva relevant lagstiftning i 
medlemsländerna.” (Min översättning) 

Vad säger vår jordbruksminister och våra 
EU-parlamentariker om detta??? 
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Hur skulle det kunna löna sig att producera den djurvälfärd  
som alla vill ha? 

Skapa en ökad medvetenhet hos alla samhällsmedborgare! 

Börja med att infoga djuromsorg i skolplanerna! 

Se till att regelverk efterlevs! 

Name and shame på samma sätt som för t.ex. barnarbete! 

Håll ut – hjälp är på väg!! 

Se till att Marit P och Björklund pratar med varandra! 
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Min name and shame-lista för undermålig djurvälfärd  
i strid med EUs Lissabonfördrag: 
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Du menar inte att du  
använder ägg från burhöns  

till marängerna?? 

Men det är upp till oss 
alla att alltid agera! 
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