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Expertskap förpliktigar
Veterinärerna är experter på djurens välfärd. Detta expertskap behövs nu då man 
på jord- och skogsbruksministeriet förbereder en totalreform av djurskyddslagstift-
ningen. 

Veterinärförbundets djurskyddsutskott har i två års tid aktivt samlat på information 
om bristerna i djurens välmående och i den nuvarande djurskyddslagstiftningen samt 
förberett förslag till att förbättra lagstiftningen. Förbundet har anordnat seminarier 
om produktionsdjurens, sällskapsdjurens och de vilda djurens välmående, och till 
dem har man inbjudit forskare inom djurens välmående samt andra verksamma 
inom djur och djurskydd för att föreläsa och diskutera i de olika ämnena.

Under dessa seminarier kunde man börja urskilja de mest centrala problemen 
angående flera djurslags välmående samt i övervakningen av densamma. Säll-
skapsdjurens välmående försämras av att de tillbringar för mycket tid ensamma, 
av övervikt och av ökade hälsoproblem som är en följd av utseendestyrd avel. 
Hos produktionsdjuren utkristalliseras som problem trånga produktionsutrymmen, 
bristen på aktiviteter och obekväma underlag. Hästarnas välmående försämras av 
föga tillfällen till fri rörlighet och sällskap med artfränder samt av för liten tillgång 
till grovt foder.

Genom att förändra på lagstiftningen kan en del av problemen med djurens 
välmående avhjälpas men många av problemen kan avhjälpas enbart genom att 
genom upplysning ändra på ägarnas och konsumenternas attityder. Veterinär-
förbundet har således solidifierat sitt samarbete med djurskyddsorganisationerna 
speciellt för att öka offentlighetens medvetande om problemen med uppfödning 
och svart valphandel.

Den nya djurskyddslagstiftningen bör bättre än nu säkra djurens välmående och 
behov till att tillfredsställa be naturliga beteendebehoven. Kraven i lagstiftningen bör 
vara betydelsefulla ur djurens välmåendeperspektiv och man bör kunna övervaka 
verkställigheten på ett enhetligt sätt.

I samband med att lagstiftningen revideras diskuterar man bl a om vilka till-
läggsmedel lagstiftningen skulle kunna tillhandahålla övervakaren för att ingripa 
vid upprepade djurskyddsförseelser, om hur mycket och hurudant utrymme bör 
finnas, om hur mycket aktiviteter olika djur behöver för att må bra, om huruvida 
enbart ett spaltgolv fortfarande räcker till för olika produktionsdjur, om huruvida 
id-märkning av hundar och katter borde vara obligatoriskt och om man borde 
begränsa den tid hundar är allena.

Resultaten från välmåendeforskning bör ha stor tyngd när man reviderar lagstift-
ningen. I skenet av forskningen år vissa allmänt utbredda vanor, såsom avhorning 
av kalvar och kastrering av grisar utan smärtlindring, att åsamka onödig smärta 
och de borde förbjudas. Alla frågor som uppstår i samband med revideringen av 
lagstiftningen kan dock inte besvaras entydigt utgående från forskningsresultaten. 
De forskningsreultat som fattas kan man försöka lappa på med veterinärernas 
praktiska erfarenheter. Expertskapet förpliktigar veterinärerna till att ta ställning 
också i kontroversiella frågor – primärt i frågor om djurens välmående men inte t 
ex ur ett produktionsekonomisk perspektiv.

Djurskyddsutskottet fortsätter samla in kunskap om djurens välmående åtminstone 
genom enkäter riktade till kommunala övervakningsveterinärer och till länsveterinä-
rer. Utskottet bereder för styrelsebehandling och -godkännande ställningstaganden 
som berör djurens välmående. Utskottet har och täta kontakter med den represen-
tant för förbundet som har utnämnts i den arbetsgrupp som bereder revisionen av 
djurskyddslagstiftningen. På detta sätt kan veterinärernas expertis utnyttjas på bred 
basis vid lagstiftningens beredning.
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