Handlingsplan för brottslig
djurrättsaktivism 2021-2022
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Sverige har mycket goda förutsättningar
att producera högkvalitativa livsmedel på
ett hållbart sätt. Framtida klimatförändringar kommer att öka den svenska livsmedelsproduktionens värde för världens
växande befolkning.
År 2017 klubbade riksdagen Sveriges första livsmedelsstrategi. Ett av de
viktigaste målen är att produktionen av
inhemska livsmedel ska öka. Att Sveriges
lantbrukare har framtidstro och vågar
satsa ekonomiskt är också en förutsättning
för övergången till det hållbara, fossilfria
samhället och att vi gemensamt ska kunna
nå regeringens klimat- och miljömål. Det
hållbara samhället förutsätter förnyelsebara råvaror, hänsyn till både natur och djur
för att kommande generationer ska få
optimala livsförutsättningar.
Sveriges gröna näringsliv finns till stora
delar på landsbygden och en effektiv och
hållbar produktion är en förutsättning för
såväl landsbygdens som städernas befolkning och tillväxt. Sveriges bönder lever
och arbetar dygnet runt i en hård internationell konkurrens. Våra i internationell jämförelse striktare miljö- och djuromsorgsregler gör att svenska bönders
ekonomiska marginaler är små. Glädjen
och stoltheten över att leverera livsmedel
i världsklass varje dag är en viktig motivationsfaktor för att Sveriges bönder ska
vilja fortsätta sitt arbete som är så viktigt
för oss alla.

Men det finns ett stort och växande
hot mot arbetsglädjen, framtidstron och
vår livsmedelsförsörjning. De fysiska och
psykiska trakasserierna och attackerna
från djurrättsaktivister har de senaste åren
ökat olusten, osäkerheten och oron bland
svenska djuruppfödare. Olagliga intrång,
ofta nattetid, sker i privata ladugårdar och
hem. Inte bara bonden utan hela dennes
familjen och släktingar, trakasseras och
det är ett växande hot mot svensk livsmedelsproduktion.
Sverige kan inte tillåta att en hårt arbetande och plikttrogen yrkeskår, som följer
alla regler och föreskrifter, utsätts för
brott, hot och trakasserier från kriminella.
Den våldsbejakande delen av djurrättsrörelsen har satt i system att söka upp och
förfölja utvalda gårdar och lantbrukare.
Målet är att skrämma så att bönder inte
längre orkar med det yrke som med stolthet ofta burits i generationer.
För att Sveriges bönder ska fortsätta
att vilja sätta mat på konsumenternas
bord, måste politiken, myndigheterna och
konsumenterna ta problemen på allvar.
Trakasserier och andra kriminella angrepp är en oacceptabel utomparlamentarisk metod som hotar Sveriges demokrati.
Det måste stoppas genom ett samhällsengagemang och en striktare lagstiftning.
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Djurrättsaktivismen i Sverige
Djurrättsaktivism har en lång tradition i
Sverige. Redan 1882 bildades Nordiska
samfundet till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet (sedan 1992 Djurens Rätt) för att informera allmänheten
och beslutsfattare och påverka både attityder och lagstiftning till skydd för djur.
Sedan dess har mer extrema inriktningar
och autonoma rörelser också tagit plats
inom djurrättsrörelsen. De senaste 40
åren har slaktbilar bränts, minkar släppts
ut i naturen, pälsbutiker och köttrestauranger utsatts för vandalisering samt aktioner genomförts mot livsmedelsindustrier,
jaktlag och djurbönder.
Djurrättsaktivismen är inte ideologiskt
enhetlig, men har en gemensam idémässig grund att djur, på samma sätt som
människor, är rättssubjekt som aktivisterna vill företräda. De delar målsättningen
att djurhållning på det sätt som förekommer på t.ex. lantbruk ska upphöra och
inte längre vara tillåtet. En majoritet av
aktivisterna bygger sina aktioner på demokratiska principer, medan andra delar
ägnar sig åt kriminella handlingar som

exempelvis nattliga intrång med målet att
upptäcka och avslöja att djur enligt deras
mening far illa. Även bilder och filmer
från lagenlig djurhållning läggs ut med
aktivisternas vinkling att den skulle bryta
mot olika djurskyddsregler. Bilder och
filmer från inbrott sprids, både public
service och kommersiell media tycks
gärna bidra med okritisk publicering av
materialet. Till detta kommer aktioner på
enskilda gårdar där oftast lantbrukaren
med familj bor, med demonstrationer,
trakasserier, förföljelse, hot och skadegörelse och inte sällan med inslag av våldsbejakande extremism. De våldsbejakande
extremisterna delar många av djurrättsrörelsens grundpremisser, men anser att
våld är legitimt.
De bönder som utsatts för aktivism,
kriminell eller inom lagens ramar, sätts
under stor press och många av dem ställs
inför en mycket svår situation. Samtidigt
döms de få aktivister som lagförts till
blygsamma straff i relation till den skada
de orsakar.

Nulägesbeskrivning
Totalt sett är det relativt få gårdar som
utsätts. Trots det orsakar aktivismen
stora problem och kostnader både för
de utsatta företagen och för branschen.
Människor runt en drabbad gård utsätts
för oproportionerligt stor oro och stress.
Enskilda företag överväger att lägga ned
– vilket är aktivismens mål – när pressen
på företagaren och dennes familj blir för
stor. Rädslan för att drabbas av hot, inbrott eller våld bland andra bönder sprids
snabbt. Även branschen skadas av den
negativa bild som allmänheten riskerar få
genom aktivisterna. Svensk matproduktion påverkas när konsumenter istället
väljer importerad mat samtidigt som en-

skilda lantbrukares otrygghet leder till att
Sveriges matproduktion hotas.
Både lokalt, regionalt och nationellt
bistår LRF utsatta medlemmar på olika
sätt. Inom LRF har kompetenser samlats
centralt och regionalt för att på bästa sätt
hantera de många olika frågeställningar
som aktualiseras i arbetet. Lokalt har medlemmar hjälpt till att skydda och stötta
utsatta, regionalt har insatser gjorts för att
hantera situationen tillsammans med Polisen och nationellt har gjorts mer strukturella insatser för att förbättra situationen.
Det är viktigt att aktivismen begränsas och
dämpas med lagliga metoder.
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Mål
Alla företagare på landsbygden ska tryggt kunna föda upp och hålla djur och känna
samhällets och allmänhetens stöd för en hållbar utveckling i de gröna näringarna.

Författningsändringar
LRFs arbete för en förändrad lagstiftning
kring hemfridsbrott och olaga hot har
lett till en utredning från Justitiedepartementet med bland annat förslag att höja
straffsatserna för dessa brott och att hemfridszonen utvidgas till att bland annat
även omfatta gårdsplanen. Förslaget remitteras under våren 2021. Om förslagen
godkänns i riksdagen är det en betydande

seger för LRF:s arbete att skydda lantbrukares rätt att föda upp och hålla djur.
Men det kvarstår att göra ytterligare
ändringar och kompletteringar i lagstiftningen så att svensk djuruppfödning ska
kunna fredas på ett relevant sätt. LRF kan
inte ensam lösa problemet med aktivism
riktad mot lantbruket utan behöver hjälp
från samhället och politiken.

Fokusområden 2021-2022
Under 2021 och 2022 kommer LRF
arbeta med tre fokusområden.
1. Oönskade besök på gårdar, kränkningar
och brott
• Alla intrång, kränkningar och brott ska
polisanmälas
• Utbildning och information till lantbrukare för att förebygga och hantera aktioner, intrång och trakasserier
• Mer grannsamverkan och förebyggande
åtgärder för att öka tryggheten

3. Krav på politiken för att motverka
djurrättsaktivism
• Det behövs en lagstiftning som skyddar
lantbrukare mot djurrättsaktivism.
• Straffen för intrång, kränkningar och
skadegörelse måste bli mer avskräckande.
• Kommunal- och regional beredskap mot
djurrättsaktivism behöver stärkas
- Polisens regionorganisation ska ha kompetens för att hantera djurrättsaktivism
- Kommunens samverkansöverenskommelse med polisen ska också omfatta djurrättsaktivism och bygga lokal resiliens
- Nolltolerans mot att våldsbejakande djurrättsaktivister tillåts att föreläsa i skolor

2. Samarbete
• LRF ger stöd till utsatta medlemmar.
• Samarbete med Polismyndigheten för
att förebygga och hantera aktioner.
• Ökat samarbete med myndigheter kring
aktivism, extremism och radikalisering.
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