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Stockholm 9 juni 2021 

Synpunkter i samband med remiss på Jordbruksverkets 
föreskrifter om ekologisk produktion (Dnr. 4.7.16-12830/2020) 

Djurskyddet Sverige har valt att begränsa remissvaret till de kapitel som rör djurhållning, Kapitel 3 
och 4. 
 

Sammanfattande synpunkter 

• Det är inte acceptabelt att Sverige har en högre tillväxttakt som definition av 
långsamväxande fjäderfä jämfört med övriga nordiska länder. En tillväxttakt på 40 dagar är 
fortfarande hög och en tioårig övergångsperiod för lång. 

• Det måste sättas ett tydligt slutdatum för uppbundna nötkreatur i ekologisk produktion. 

• Det bör även fortsättningsvis vara tydligt att avlägsnande av hornanlag ska ske före 8 
veckors ålder och tillstånd villkoras med att bedövning, smärtlindring och eventuell 
sedering. 

 

Specifika synpunkter 

3 kap. 8 § Långsamväxande fjäderfä 
 
Vi avslår förslaget att definiera långsamtväxande fjäderfä som hybrider med tillväxt på 45 gram de 
närmsta 10 åren och 40 gram om 10 år. Det kan vara rimligt med en viss övergångsperiod för att få 
tid att rikta in avelsarbetet på ännu lägre tillväxttakt, men 10 år är alltför långt för en art med så pass 
kort generationsintervall. Utöver det så är det oacceptabelt att Sverige väljer att ha en högre tillåten 
tillväxthastighet jämfört med övriga nordiska länder. En tillväxttakt på både 45 och 40 gram per dag 
är fortfarande mycket snabb och vi ser det som helt oaktuellt att Sverige ska ha en så pass hög 
tillväxttakt som slutgiltigt mål. En eventuell lista på godkända hybrider bör kunna revideras så att 
endast de med bäst välfärd och låg tillväxttakt tillåts och vi tror inte heller att en sådan lista är 
svårare att förstå för konsumenterna jämfört med en högsta tillåten tillväxttakt. 
 
3 kap. 8 § Vitaminer till idisslare 
 
Djurskyddet Sverige tillstyrker att syntetiska vitaminer tillåts och skulle vilja att detta utökades till att 
gälla syntetiskt metionin för fjäderfä.  
 
3 kap. 12 § Uppbundna nötkreatur 
 
Djurskyddet Sverige avslår förslaget som ger möjlighet för djurhållare med högst 50 nötkreatur att 
hålla djuren uppbundna. Även i detta fall föreslås ett regelverk som ger en betydligt sämre 
djurvälfärd än i våra grannländer som inte kommer tillåta uppbundna nötkreatur efter 2024. Att 
hålla nötkreatur uppbundna ger inte djuren möjlighet att bete sig naturligt, vilket är ett krav i 
djurskyddslagen och än mer viktigt i ekologisk produktion. Det är därför orimligt att Sverige inte 
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kan sätta ett slutdatum för uppbundna kor ens i ekologisk produktion utan upplåter till branschen 
att själva sköta avvecklingen av en förlegad produktionsform.  
 
3 kap.13 § och bilaga 13 Avlägsnande av hornanlag 
 
Det bör i varje tillstånd till att avlägsna hornanlag tydliggöras och villkoras att det ska göras före 8 
veckor samt med bedövning, smärtlindring och eventuellt sedering. 
 
Djurskyddet Sverige tillstyrker beslutet att ett undantag för avhorning inte ska gälla getter. 
 
Djurskyddet Sverige avslår delen att ta bort regleringen kring vilken ålder ingreppen ska ske och 
anser att det i ekologisk produktion även fortsättningsvis ska ske före åtta veckors ålder. Detta är 
speciellt viktigt då detta är ett undantag och undantag ska självklart utföras på det sätt som är minst 
smärtsamt och stressande för djuret. 
 
 
 

För Djurskyddet Sverige, 

 
 
Åsa Hagelstedt   Emma Brunberg 
Generalsekreterare  Sakkunnig 
 

 
 
 
 
 
 
 


