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Angående reglering i djurskyddsförordningen beträffande frivilliga kontrollprogram
för djuromsorg
Näringslivets Regelnämnd NNR har tagit del av det aktuella förslaget och önskar lämna
följande synpunkter.
NNR har tidigare yttrat sig angående förslaget till ny djurskyddslag (dnr. L2011/3138, NNR
2012/078). NNR önskar därför inledningsvis återknyta till den kritik som då framfördes
rörande brister i konsekvensutredningen. Detta verkar vara en återkommande problematik
eftersom även det nu aktuella förslaget uppvisar liknande brister.
Syftet med det nu aktuella förslaget är att närmare reglera de frivilliga kontrollprogram som
idag möjliggör för djurhållare att bedriva verksamhet på villkor vilka står i närmare
överensstämmelse med de regelverk som gäller inom övriga EU. Som exempel kan nämnas
att stallarna hos en slaktkycklingsuppfödare som är ansluten till ett kontrollprogram får
beläggas upp till nivån 36 kg/m2 istället för de 20 kg/m2 som gäller enligt
djurskyddslagstiftningen. Inom EU gäller nivån 42 kg/m2. Detta innebär att en anslutning till
kontrollprogrammen är en nödvändighet för svenska djurhållare för att överhuvudtaget kunna
konkurrera med den produktion som bedrivs inom övriga EU.
En ökad statlig tillsyn av kontrollprogrammen riskerar att göra dessa ännu mer kostsamma
och administrativt betungande än vad som redan är fallet. Redan idag innebär
kontrollprogrammen ökade kostnader och administration för företagen och det vore ur
förenklingsperspektiv rimligare att harmonisera lagstiftningen med de regler som gäller inom
övriga EU. NNR vill därför förespråka en mer harmoniserad lagstiftning där de krav och
beläggningsnivåer som följer av kontrollprogrammen istället skrivs in djurskyddslagens
föreskrifter. Detta innebär både en ökad transparens och förbättrad rättssäkerhet eftersom de
regler som redan gäller och tillämpas genom kontrollprogrammen istället blir en del av själva
djurskyddslagstiftningen. Jämfört med det nu aktuella förslaget skulle den lösning som NNR
förordar avsevärt förenkla arbetet för såväl företag som myndigheter och skapa en större
transparens och rättssäkerhet.
Mot bakgrund av det arbete som pågår avseende skapandet av en ny djurskyddslag vill NNR
tydligt framhålla vikten av att inte i nuläget genomföra allt för omfattande förändringar i
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befintliga regelverk utan istället låta dessa förändringar bli en del av den nya lagstiftningen på
området. Konsekvenserna av det nu aktuella förslaget är dessutom allt för bristfälligt utredda
och det vore därför bättre att avvakta med förändringar avseende kontrollprogrammens
utformning tills dess att den nya djurskyddslagstiftningen träder i kraft. Det finns då möjlighet
att under tiden upprätta en mer kvalificerad konsekvensanalys avseende hur ev. framtida
kontrollprogram bör regleras. Inom ramen för arbetet med den nya djurskyddslagen bör den
harmonisering av lagstiftningen som NNR efterfrågat ovan noga övervägas.
På dess grunder väljer NNR att avstyrka förslaget och hänvisar till LRF för mer detaljerade
synpunkter.
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