GOD DJUROMSORG BÖRJAR MED BONDEN
Vi bönder är stolta över vår goda
svenska djuromsorg. Vårt dagliga
arbete på gårdarna bygger på den
självklara insikten att välmående djur
är en förutsättning för en långsiktigt
hållbar affärsverksamhet. Eller omvänt:
dålig djurhållning innebär lägre intäkter
och högre omkostnader. Så har det
varit i alla tider.
God djuromsorg säkras inte i första
hand genom skrivna lagar och regler.
Den dagliga goda omsorgen skapas i
det nära samspelet mellan människa
och djur som ofta är svårt att beskriva
i ord men enkelt för den med djuröga
att känna igen. Det är något varje
engagerad hund- och kattägare vet allt
om. Det gör även vi bönder.
Det är alltså i vardagen på gården
som den goda djuromsorgen skapas.
Samtidigt står våra djur under myndigheternas löpande kontroll, genom hela
livsmedelskedjan. På gården ska de
vara tillfredställande rena. De ska ha
god tillgång till friskt vatten och bra
foder, och det ska finnas tillräckligt
med torra liggytor. Ventilationen ska
fungera, små och stora skador tas om
hand och sjukdomar behandlas, för
att nämna några i en lång rad lagkrav.
Går djuren till slakt kontrolleras de
återigen. Denna gång av Livsmedelsverkets veterinärer som besiktigar alla
djur både före och efter slakt.
Vi bönder har tagit på oss ansvaret att
ha en god djurhållning 24 timmar om
dygnet, 365 dagar om året. Oavsett
väder och vind, sjukdom eller andra

hinder på vägen. Verksamheten på
våra gårdar måste helt enkelt fungera,
vilket den nästan alltid gör. Det vet vi
och får bekräftat efter att ha studerat
tusentals handlingar från landets
kontrollorgan och rättsväsende.
Enligt Jordbruksverket finns det ca
78 000 kontrollobjekt i Sverige som
håller lantbruksdjur. Av dem är det en
försvinnande liten del som uppvisar
brister i sin djuromsorg. Under 2019
beslutade länsstyrelserna tillsammans
om 520 förelägganden som berör
lantbrukets djur, vilket motsvarar 0,7
procent av alla djurhållare. Och många
av anmärkningarna handlar inte om att
djuren har vanvårdats. De vanligaste är
istället anmärkningar på ladugårdens
utrymmen, exempelvis att det var för
trångt enligt måttbestämmelserna.
Även anmärkningar på liggytan och
djurens renhet var vanligt förekommande.
Samtidigt skulle vi göra det för enkelt
för oss om vi stannade vid att konstatera att det handlar om undantagsfall.
För det går att vända på perspektivet.
I den sammanställning vi gjort kan vi
se ett 70-tal djurhållare som återkommande brottas med att få rätsida på
sin djuromsorg. Inte sällan finns någon
form av personlig tragedi som en del
av förklaringen. Vår slutsats är att mer
insatser behöver göras både på frivillig
väg och från kontrollorganen för att
hjälpa dessa djurhållare att antingen
vända utvecklingen till det bättre eller
att avveckla verksamheten under
ordnade former. Det gäller självklart

också om en djurhållare fått så kallat
djurförbud eller dömts för brott mot
djurskyddslagstiftningen.
Vi i LRF har i årtioenden arbetat för
att säkra en god svensk djuromsorg.
Därför är vi stolta över att vi idag har
en mycket låg användning av antibiotika i djurhållningen jämfört med
andra länder. Friska djur behöver helt
enkelt inte behandlas med antibiotika
i förebyggande syfte.
För att fortsätta stärka den svenska
djuromsorgen har vi tagit initiativ till
att bilda ett nationellt branschråd, där
samtliga relevanta aktörer i livsmedelskedjan ingår och där vi sedan början
av förra året enats om flera viktiga
åtgärder. Vi kommer bland annat att
öka stödet till våra frivilliga omsorgsgrupper, som sätts in vid tecken på att
djuromsorgen brister, och pröva möjligheten att skapa ett rådgivningssytem i
stil med lantbrukets 1177.
Vi i Sverige kan vara stolta över vår
goda svenska djuromsorg. Men lika
viktigt som det är att vi står upp för
den överväldigande majoriteten av alla
duktiga djurhållare, lika viktigt är det
att vi sätter in rätt insatser och agerar
när det inte ser ut som det borde. Vi
från LRF kommer göra allt vi kan för att
vi i Sverige också fortsättningsvis ska
ha en djuromsorg i världsklass.
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