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Europeiska medborgarinitiativet End the cage age: Stöd förslaget om att förbjuda lantbruksdjur i 

bur 

 

Till Sveriges landsbygdsminister, 

Inför Jordbruks- och fiskerådets möte den 19 juli, vill vi informera om utvecklingen när det gäller 

medborgarinitiativet "end the cage age" och be Sverige att uttrycka sitt stöd för ett EU-omfattande 

förbud mot användning av burar i djuruppfödning vid mötet. 

Enligt ett pressmeddelande från den 30 juni 2021.1 har Europeiska kommissionen för avsikt att 

meddela sitt svar gällande det berörda medborgarförslaget och planerna framåt, vid detta möte. I 

pressmeddelandet åtar sig kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag senast 2023 för att 

fasa ut användningen av burar för värphöns, kaniner, unghöns, vaktlar, ankor och gäss, 

slaktkycklingar och föräldradjur till värphöns, och även fasa ut användningen av anordningar för 

fixering av suggor vid och efter grisning samt enskilda kalvboxar. Kommissionen undersöker 

möjligheten att anta lagstiftning i detta syfte senast 2027. 

I pressmeddelandet nämns dessutom potentiella finansieringsmöjligheter för att underlätta 

övergången för jordbrukare. Kommissionen uppmuntrar till exempel medlemsstaterna att använda 

miljö- och klimatersättningarna inom ramen för den kommande gemensamma jordbrukspolitiken 

(CAP) för att stödja övergången från burar. Kommissionen kommer också att undersöka alternativ 

för att se till att importerade produkter följer EU:s standarder. Detta kommer att undersökas i en 

konsekvensanalys. 

Kommissionens historiska svar på medborgarinitiativet har ett brett politiskt stöd från andra EU-

institutioner. Den 10 juni 2021 antog Europaparlamentet en resolution i vilken man lovordar 

initiativets mål och uppmanar Europeiska kommissionen att "... att föreslå en översyn av rådets 

direktiv 98/58/EG om skydd av djur som hålls för jordbruksändamål i syfte att fasa ut användningen 

av burar i EU:s djuruppfödning och bedöma ett eventuellt datum senast 2027...".  2 Dessutom stödde 

Regionkommittén uppmaningen, som röstades igenom i deras antagna yttranden om den 

gemensamma jordbrukspolitiken (december 2019) och agroekologi (februari 2021). 3 
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Enligt försiktiga uppskattningar tillbringar 300 miljoner lantbruksdjur djur i EU hela eller större delen 

av sitt liv i burar varje år. 4  Genom att hålla djur i bur berövas varje enskilt djur alla möjligheter till 

självbestämmande och hindras från att utöva de flesta av sina grundläggande beteenden. Hälso- och 

välfärdsriskerna, liksom lidandet i burar, dokumenteras väl av en mängd vetenskaplig forskning, 

inklusive yttranden från Europeiska myndigheten för livsmedels- och säkerhetsfrågor (EFSA). Detta 

storskaliga lidande är helt onödigt eftersom alternativ till bursystem är ekonomiskt bärkraftiga och 

redan används. 5 

Efter att ha insett att konsumenterna i allt högre grad lägger vikt vid djurens välbefinnande upphör 

hundratals livsmedelsföretag redan med att använda burar. I ett brev nyligen lovordar ledande 

företag, däribland Unilever, Nestlé, Barilla, Ferrero och Mondelēz, medborgarförslagets mål. 6 På 

samma sätt har forskarna inte varit tysta inför denna politiska utveckling, utan delat med sig av sin 

sakkunskap där de uppmanar EU att upphöra med den grymma och föråldrade praxisen med 

djuruppfödning i bur.7 

Vissa EU-medlemsstater har redan vidtagit åtgärder mot slutet av buråldern eller krävt en EU-

omfattande lösning. 8 Berikade burar för värphöns är förbjudna eller kommer att förbjudas i 

Österrike och Luxemburg, Frankrike, Tyskland, Tjeckien, Vallonien (Belgien) och Slovakien.  9  

Anordningar för fixering av suggor vid och efter grisning är eller kommer att förbjudas eller 

begränsas i Sverige, Tyskland, Danmark, Nederländerna och Österrike.  10  Det finns ytterligare regler 

för burar för kaniner i Österrike, Tyskland, Nederländerna, Flandern (Belgien) och Sverige.  11 

Vid Jordbruks- och fiskerirådets möte den 19 juli uppmanar vi er att stödja kommissionens förslag 

grundat på medborgarinitiativet "End the cage age" och det planerade slutet på användningen av 

burar i djuruppfödning senast 2027. 

Vänliga hälsningar 

Djurskyddet Sverige 

Djurens Rätt 

Svenska Djurskyddsföreningen 
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