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Transport av levande djur inom och ut ur EU under 
sommarsäsongen 

Tack för er skrivelse om export av levande djur. Jag håller helt och fullt med 
er om behovet av att ta hänsyn till temperaturerna i samband med att djur 
transporteras och behovet av att avstå från att transportera djur om man inte 
kan uppfylla kraven i regelverket till skydd för djur som transporteras.  

Det är väl känt att det har förekommit upprepade och allvarliga överträdelser 
av det gällande regelverket och att djur i flera fall har blivit utsatta för ett helt 
oacceptabelt lidande i samband med långa transporter i och utanför Europa. 
Jag är mot den bakgrunden mycket glad över att vissa medlemsländer har 
valt att besluta om tillfälliga förbud mot att transportera djur under de varma 
sommarmånaderna.  

Som ni har pekat på i ert brev förekommer det en viss, om än till sin storlek 
mycket begränsad, utförsel och export av levande djur från Sverige. Den 
svenska utförseln och exporterna av levande lantbruksdjur som har 
förekommit har, enligt information från Statens jordbruksverk, framför allt 
rört djur som ska används för avelsändamål.  
 
Alla transporter som överskrider åtta timmar ska få sin färdplan granskad 
och godkänd i förväg. I Sverige är det Jordbruksverket som utför denna 
granskning. Transporter ska inte godkännas om den prognosticerade 
temperaturen är för hög. Jordbruksverket har vidtagit flera steg för att 
säkerställa de som arbetar med granskningen av färdjournaler har en mycket 
god kunskap om regelverket och om sådana kontroller och åtgärder som de 
bör vidta för att säkerställa att färdplanerna är realistiska och kan 
genomföras i enlighet med gällande regler.  
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Mot den bakgrunden ser jag i dagsläget inte något behov av ett formellt 
förbud mot att exportera levande djur från Sverige under sommaren. Jag vill 
istället arbeta vidare på andra sätt för att försöka förbättra och höja välfärden 
för alla djur som transporteras.  
 
Som ni väl känner till har Sverige sedan en lång tid tillbaka och i olika 
sammanhang arbetat för att EU:s regelverk om djurtransporter ska skärpas 
och för en bättre efterlevnad av de bestämmelser som faktiskt gäller. För att 
nämna några exempel var Sverige en av initiativtagarna till den 
djurskyddsplattform som kommissionen inrättade 2017. Sverige deltar aktivt 
i det fortsatta djurskyddsarbetet inom ramen för plattformen genom att ha 
representanter med i flera av de undergrupper som är knutna till 
plattformen. Mina ministerkollegor i Belgien, Danmark, Nederländerna och 
Tyskland och jag skickade nyligen en skrivelse till kommissionen för att 
uppmuntra kommissionen att anta en ny djurskyddsstrategi och för att 
understryka vikten av att behålla och fortsätta med djurskyddsplattformen. I 
skrivelsen pekar vi särskilt på behovet av att förbättra efterlevnaden av 
gällande regler, i synnerhet vad gäller djurtransporter och vi framhåller även 
behovet av skärpa bestämmelserna om djurtransporter.  
 
Jag vill gärna avsluta detta brev med att tacka er för ert stora, viktiga och 
uthålliga engagemang för djuren. Tillsammans har vi större chanser att 
åstadkomma nödvändiga förändringar och göra djurens liv bättre.   
 
Med vänlig hälsning, 

 

Jennie Nilsson 


