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Veterinärförbundet 
medverkar i reformen av 

djurskyddslagen 

Arbetet för att förnya djurskyddslagen, som har varit under beredning länge, inleddes 
för ungefär ett år sedan. Målet är att få till stånd ett utkast till lag senast i slutet av 
år 2014. Veterinärförbundets representanter medverkar i både arbets- och styrgrup-
pen för lagreformen. Grupperna består av representanter för olika intressentgrupper 
och experter, och dessutom använder arbetsgruppen externa experter vid behov.

Projektet är omfattande och många, delvis motstridiga, förväntningar från olika 
intressesfärer riktas mot slutresultatet. Enligt beslutet om att tillsätta arbetsgruppen 
är målet att anpassa djurskyddslagen till grundlagen och klargöra regleringen av 
djurskyddet, säkerställa att EU-lagstiftningen verkställs effektivt i den nationella 
lagstiftningen, förnya djurskyddslagen för att öka djurens välfärd samt att effekti-
visera djurskyddstillsynen.

Som grund för reformarbetet har jord- och skogsbruksministeriet låtit göra en 
utredning om djurens ändrade ställning i samhället samt en jämförelse av djur-
skyddslagstiftningen i olika länder. Därtill har olika parters synpunkter och öns-
kemål utretts genom enkäter som riktats till djurhållare, tillsynsmyndigheter samt 
intresseorganisationer och intressentgrupper. Enskilda medborgare har kunnat föra 
fram sina synpunkter via en webbenkät.

Veterinärförbundets djurskyddsutskott har redan under flera år samlat in informa-
tion om problem i djurens välfärd samt reformbehoven i djurskyddslagstiftningen på 
expertseminarier och med en enkät som riktas till tjänsteveterinärer. En promemo-
ria har sammanställts över materialet. I skrivande stund kan den kommenteras på 
förbundets diskussionsforum. Efter styrelsens godkännande skickas promemorian 
till arbetsgruppen som bereder reformen av djurskyddslagen. Det finns mycket 
forskningsinformation om djurens välfärd att tillgå som stöd för reformen av djur-
skyddslagstiftningen, och man försöker även använda denna.

Djurskyddslagens primära syfte är enligt arbets- och styrgrupperna att främja 
djurens välfärd, medan det sekundära syftet enligt utkastet är att skydda djuren 
från skada som orsakas deras välfärd. Lagens tillämpningsområde täcker även i 
fortsättningen alla djur. Den bärande principen är det skyddsvärde som djuret har 
i sig. Djuret har inga självständiga rättigheter eller skyldigheter, men dess värde 
framkommer i människas skyldighet att skydda djuret. Den nya lagen skulle även 
innehålla en så kallad beredskapsprincip, dvs. att om en viss åtgärd kan antas ris-
kera djurets välfärd, kan åtgärden förbjudas, även om det inte finns vetenskapliga 
belägg för saken.

Som det ser ut för närvarande kommer den nya djurskyddslagstiftningen att ha 
två steg, där principiella frågor och frågor som gäller alla djurarter föreskrivs genom 
lag, medan noggrannare förordningar utfärdas genom statsrådets förordningar om 
djurarter och artgrupper.

Veterinärförbundets primära roll i arbetet för att reformera djurskyddslagstift-
ningen är att verka som expert inom djurens välfärd och djurskyddstillsynen. 
Saker ska granskas på ett övergripande och objektivt sätt och samtidigt bör man 
komma ihåg att allt inte alltid är som det ser ut. Till exempel är ett lösdriftsstall 
inte automatiskt bättre än en båsladugård när det gäller kornas välfärd. Mycket 
arbete återstår fortfarande, men genom samarbete och ihärdiga diskussioner kan 
vi skapa en lag som tar hänsyn till såväl djurens välfärd som djurskyddet och de 
finländska djurhållarnas behov på bästa möjliga sätt.
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