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version av Djurens Rätts valmanifest 
 

Utfasning av djurförsök  
 
Det slutgiltiga målet i EU:s försöksdjursdirektiv är att ersätta alla försök på levande djur i 
vetenskapliga syften och i undervisningssyfte.1 Regeringen har sett till att en av grundstenarna 
för att uppfylla direktivet blev verklighet i och med finansieringen av Sveriges 
kompetenscentrum för 3R-frågor.  
 
Nu behövs satsningar på utveckling av alternativa metoder samt en nationell målsättning för 
att uppfylla direktivets slutliga mål om utfasning av djurförsök.2 I Sverige uppgick statliga och 
andra offentliga medel för forskning och utveckling under 2017 till 42,9 miljarder. De tretton 
miljoner kronor som är avsatta för utveckling av alternativa metoder till djurförsök och de två 
miljoner kronor som är avsatta för validering av alternativa metoder är viktiga för de projekt 
som tilldelas anslag, men summan att fördela är otillräcklig. År 2017 räckte anslaget för 
utveckling av alternativa metoder bara till sex projekt. 

En lämplig summa att avsätta vore 130 miljoner kronor per år i ett första steg för utveckling av 
alternativa metoder till djurförsök, men även en mindre summa än 130 miljoner skulle ganska 
lätt kunna dubblera eller tredubbla antalet projekt. 
 
Sverige bör utarbeta en nationell övergripande handlingsplan för utfasning av djurförsök och 
handlingsplaner för minskning av djurförsök inom olika forskningsområden.  

Vi föreslår att Sverige satsar mer på utveckling av alternativa metoder och anser att Sverige bör 
bli världsledande i arbetet med att utveckla djurfri forskning. 

Främja växtbaserad mat – för klimat, djur och folkhälsa 
 
I Livsmedelsstrategin poängteras hållbarhet, innovationer, konkurrenskraft och attraktiva 
exportvaror. Livsmedelsstrategin innehåller ett generationsmål om att lämna över ett samhälle 
till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att exportera miljöproblemen 
                                                           
1 I skäl 10 i EU:s försöksdjursdirektiv redovisas EU:s mål: "Även om det är önskvärt att ersätta användningen av 
levande djur i försök med andra metoder som inte kräver användning av levande djur, är det fortfarande nödvändigt 
att använda levande djur för att skydda människors och djurs hälsa och miljön. Detta direktiv är dock ett viktigt 
steg mot att uppnå det slutliga målet att ersätta alla djurförsök på levande djur i vetenskapliga syften och i 
undervisningssyfte så snart det är vetenskapligt möjligt att göra det. Syftet med detta direktiv är därför att underlätta 
och främja användningen av alternativa metoder. Syftet är även att garantera en hög skyddsnivå för de djur som 
ännu måste användas i försöken". 
2 3R-center och satsning på att utveckla alternativ är två viktiga byggstenar för att uppfylla EU-direktivets slutliga 
mål. Politiken har en nyckelroll genom att ta taktpinnen och visa att Sverige ska leva upp till EU-direktivet. Arbetet 
innehåller 3R-centrets främjande och information, metodutveckling, förändring av den djurförsöksetiska 
prövningen, kravställande på anslagsgivare och publicerande vetenskapliga tidskrifter, översyn och snabbare 
ändringar av internationella dokumentationskrav, djurskyddskontroll, utvärdering och uppföljning av djurförsök, 
och mer. Det är ett arbete där myndigheter och företag har en roll, men regeringen måste ta ledningen. Sverige 
behöver göra sin del för att bidra till metodutvecklingen. Genom att göra det har vi också möjlighet att positionera 
oss som forskningsnation på området.  



till omvärlden. Starkt konsumentansvar och information för medvetna val av konsumenterna 
betonas.  

I livsmedelsstrategin står vidare att: ”Både i Sverige och i övriga västvärlden behöver vi därför 
förändra vårt beteende i riktning mot en hållbar köttkonsumtion. Ett effektivt sätt att minska 
utsläppen är genom förändrade konsumtionsvanor med mera vegetabilier och mindre kött.”3 

En hållbar och innovativ utveckling av jordbruks- och livsmedelsprodukter betyder att 
produktionen av växtbaserade livsmedel behöver främjas. Nya svenska växtbaserade företag 
inte bara producerar och utvecklar livsmedel, de producerar också lösningar för framtiden och 
kan bli våra nya svenska exportsuccéer. För att branschen ska fortsätta växa och leverera 
lösningar för livsmedelsproduktionen behövs investeringar i forskning och utveckling kring 
växtbaserade produkter samt åtgärder som underlättar export av växtbaserade produkter. 

Vi föreslår att växtbaserad mat främjas genom satsningar på forskning, innovation och export 
inom växtbaserad livsmedelsproduktion.  

För att det ska ätas mer växtbaserat föreslår vi att det inrättas ett informationsprogram riktat 
till allmänhet och offentlig sektor om växtbaserad kost. 

Vi föreslår att Sverige tar fram en handlingsplan för hur köttkonsumtionen ska halveras till 
2030. 

Minkfarmning 
 
Minkar på pälsfarmer ges inte utlopp för sin lagstadgade rätt till naturligt beteende i dagens 
burar. Burarna är otillräckliga enligt svenska experter.4 Minkar i det vilda är ensamlevande, 
aktiva rovdjur som tillbringar en stor del av sin vakna tid i och kring vatten och vars jakt ofta 
sker i vatten. Forskning visar att tillgång till simvatten är viktigt för minkar som en berikning 
och för att minska förekomsten av beteendestörningar.5 Ett minimikrav är att minkar får leva i 
inhägnader med tillgång till simvatten.6 

Minkar ska ha rätt till naturligt beteende och inte födas upp i burar.  

Ett minimikrav är att minkar får leva i inhägnader med tillgång till simvatten.  

Grisar, kycklingar och hönor ska ha rätt till utevistelse 
I köttproduktionen hålls 98 procent av alla grisar inomhus, många gånger på betonggolv, ofta 
med mindre än en kvadratmeters utrymme per gris. De får inte utlopp för sina naturliga 

                                                           
3 Regeringens proposition 2016/17:104 ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och ökad tillväxt i hela landet” 
s. 12 
4 Beck-Friis, Johan mfl. ”Regeringen bör hålla löfte om minkarna” www.svd.se/regeringen-bor-halla-lofte-om-
minkarna” 2015-11-26 
5 Schwartzer et al "Behavioral studies on the use of open water basins by American mink (Neovison vison)" Journal 
of Veterinary Behavior, Volume 13, s 19–26 (2016) 
6 Beck-Friis, Johan mfl. ”Regeringen bör hålla löfte om minkarna” www.svd.se/regeringen-bor-halla-lofte-om-
minkarna” 2015-11-26 
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beteenden som att gyttjebada, böka, beta och bygga bo. När grisarna slaktas vid omkring sex 
månaders ålder har många redan utvecklat magsår.7 

Omkring 100 miljoner kycklingar föds upp i Sverige varje år. De slaktas efter fem veckor. Bara 
en procent av kycklingarna får tillgång till utevistelse, om de lever under sommarhalvåret. De 
flesta svenska kycklinguppfödare tillåts att hålla upp till 25 kycklingar per kvadratmeter, vilket 
är väldigt trångt.  

I de burar som värphönor hålls i har varje höna en yta motsvarande ett A4-ark och kan inte 
ens sträcka ut ben och vingar. Burarna är inredda med ströbad, sittpinne och rede men 
inredningen i burarna fyller inte funktionen för hönorna8 och är inte tillräcklig för att hönorna 
ska kunna utföra sitt naturliga beteende.  

Utevistelse för alla grisar, kycklingar och hönor skulle ge dem möjlighet till naturligt beteende. 
I dag är det endast kor och djur inom ekologisk produktion som har rätt till utevistelse. 

Alla grisar, kycklingar och hönor bör ha rätt till utevistelse. Grisar ska ha rätt att böka och 
beta. Kycklingar och hönor ska ha rätt att picka, krafsa och beta.  

Djurskyddskrav bör ställas inom offentlig upphandling på att grisar, kycklingar och hönor har 
fått gå utomhus. 

ID-märkning och registrering av katter  
 
I Sverige finns uppskattningsvis 150 000 hemlösa katter. Hemlösa katter söker sig gärna till 
andra hemlösa katter. I de kolonier som bildas härjar smittor, ohyra och svält. Under sin livstid 
kan en enda okastrerad katthona få upp till 120 ungar. Även om de flesta dör inom ett halvår,9 
överlever tillräckligt många för att det ska bli fler hemlösa katter. 

Vi föreslår att det ställs krav på ID-märkning och registrering av katter, samt krav på 
kastrering av katter som rör sig fritt utomhus, för att lösa problemet med hemlösa katter. 

Sverige behöver en expertmyndighet för djurskydd 
 
Djurskydd är en värdering som medborgarna i Europa prioriterar starkt, och allra starkast 
prioriterar svenskarna djurskyddet enligt den senaste Eurobarometern.10 De över 100 miljoner 
djur som föds upp varje år inom svensk livsmedelsindustri eller för päls behöver en myndighet 
som tillvaratar deras intressen. Det skulle vara i linje med Livsmedelsstrategins målsättningar. 
Med nuvarande myndighetsstruktur riskerar djurskyddet att stå tillbaka för näringars 
inflytande och ekonomiska intressen.  

                                                           
7 Karlsson, K. (2008) Magsår hos svenska slaktsvin – en prevalensstudie. Hovedopgave för fagdyrlae - 
geuddannelsen vedr. svinesygdomme FDS2006 
8 Genomgång av inspektionsprotokoll från länsstyrelsen i Östergötland, 2011-2012 samt Schrader, Krösmann & 
Müller (2008). Does the height of perches matter for laying hens? Proceedings of the 42nd congress of the ISAE. 
Dublin, Ireland, 5–9 August 2008. 
9 Nutter, F.B., Levine, J.F., Stotskopf, M.K., “Reproductive capacity of free-roaming domestic cats and kitten 
survival rate”,JAVMA, Vol 225, November 2004 
 
10 European Commission: “Attitudes of Europeans towards Animal Welfare” (December 2015) 



I Belgien har man inrättat tre djurskyddsministerposter – en i varje kanton – som leder och 
ansvarar för djurskyddet i landet. Detta har lett till att diskussionerna och beslutsfattandet i 
samhället som berör djur samt behandlingen av konkreta djurskyddsärenden har lyfts på en 
helt annan nivå och blivit effektivare.  

Djurskyddet behöver en egen myndighet som har medborgarnas uppdrag att tillvarata djurens 
intressen.  

 


