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Behov av åtgärder för ökad djurvälfärd 

- En sammanställning över inkomna inspel från näring, intresse- 

organisationer samt akademi 

 

Att hålla djur medför ett stort ansvar för oss människor att se till att djurens specifika behov av 

stallar, foder, omvårdnad och smittskydd säkerställs. Sverige har en lång tradition av att ha en god 

djurvälfärd men denna måste hela tiden utvecklas i tak med förändrade omvärldsfaktorer. Formas 

har under början av 2020 haft kontakt med näring, intresseorganisationer samt akademi för att utröna 

inom vilka områden de ser att det finns ett behov av utveckling. De inspel som omfattade 

djurvälfärdsbefrämjande åtgärder, vilket är huvudfokus i utlysningen ”Åtgärder för en ökad 

djurvälfärd” har sammanställts i nedanstående sammanfattning. Flera inspelade behov berör samtliga 

djurslag medan andra är mer djurslagsspecifika. Sammanställningen skall inte ses som en 

beställningslista utan som en vägledning med avseende på de områden som anses prioriterade för 

samhällsnyttan. 

Gemensamt för alla djurslag 

- Åtgärder för att förtydliga sambanden mellan djurvälfärd/åtgärder och ekonomi  

- Åtgärder för att främja sund avel 

- Åtgärder för att knyta samman hållbarhet och djurvälfärd. Det finns indikatorer på att det 

är en koppling mellan att uppnå de globala målen för en hållbar utveckling och en 

förbättrad djurvälfärd.  

- Digitala hjälpmedel, integration av teknik och Big Data för ökad djurvälfärd 

- Åtgärder och lösningar för vattentillgång och kvalitet, tillgodose behov av vatten 

- Åtgärder för förbättringar av djurvälfärden inom ekologisk produktion ex åtgärder för att 

minska rovdjursangrepp 

- Åtgärder för att kunna hantera klimatförändringars påverkan på djurens välfärd 

- Nya lösningar på produktionssystem för att ännu bättre tillgodose djurens behov och 

generera ökad djurvälfärd, ex ökad berikning av miljön 

- Förebyggande smittskyddsåtgärder för ökad djurvälfärd 

- Åtgärder som ökar djurens välfärd med avseende på påverkan av sociala förhållande /genus 

och socioekonomisk status 

Slakt och transport (gemensamt för alla djurslag) 

- Åtgärder för förbättrad djurvälfärd under transport 

- Åtgärder för förbättrad djurvälfärd vid slakt 

- Åtgärder för förbättrad djurvälfärd vid lastning på gård och utlastning vid slakt 

- Åtgärder för ökad djurvälfärd vid inhysning på slakterier 



 

 
2 (3) 

 

 

 

Formas – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 

Organisationsnummer: Drottninggatan 89 Telefon: registrator@formas.se 

202100-5232 Box 1206 111 82 Stockholm 08 775 40 00 formas.se 

 

 

Gris 

- Åtgärder för ökad djurvälfärd hos Suggan med avseende på faktorer såsom utslagning, 

klövhälsa, större kullar  

- Åtgärder för ökad smågrisöverlevnad: Skötselrutiner 

- Åtgärder för minskad diarré hos smågrisar vid avvänjning 

- Åtgärder för förbättrade bedövningsmetoder vid slakt 

Nötkreatur 

- Djurvälfärdsförbättrande åtgärder för kalvar 

- Åtgärder för att säkerställa råmjölkskvantitet och kvalitet 

- Praktiska lösningar för optimal betesdrift kopplat till ökad djurvälfärd 

- Åtgärder för minskad smittspridning och ökad djurhälsa 

Får 

- Åtgärder för att förebygga rovdjursangrepp 

Häst 

- Åtgärder för en god ortopedisk hälsa 

- Utveckla indikatorer för att bättre bedöma hästens mående och välfärd vid hållning, 

träningar och tävling 

- Åtgärder för ökade djurvälfärd vid internationella transporter 

- Utveckling av tekniska mätmetoder för utvärdering av arbetsbelastning kopplat till 

djurvälfärd 

- Åtgärder för att bättre uppfylla funktionskraven såsom sociala behov, ättid, luftkvalitet   

- Vidareutveckling av metoder för övervakning av fölningar 

- Åtgärder för ökad djurvälfärd hos föl 

- Åtgärder för ökad och säkrad kompetens samt kunskapsimplementering vid 

hästhållning/djurhållning   

Värphöns 

- Åtgärder för minskad fjäderplockning 

- Åtgärder för god djurvälfärd hos kycklingar  

- Identifiering av indikatorer för god djurvälfärd  

Matfågel 

- Identifiering av indikatorer för god djuromsorg och god djurvälfärd 

- Utveckling av djuromsorgskontroll med ny teknik 
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Insekter 

- Djurvälfärdsbefrämjande åtgärder vid odling av insekter 

Fisk 

- Åtgärder för förbättrad djurvälfärd vid uppfödning av olika fiskarter (Detta bör göras 

artspecifikt eller åtminstone inriktad på mindre fiskgrupper med liknande förutsättningar och 

behov då det är olika anatomiska skillnader mellan fiskarter) 

- Åtgärder för ökad djurvälfärd vid slakt och bedövning 

- Utveckling av indikatorer för att mäta god djurvälfärd hos fisk 

- Åtgärder för ökat smittskydd och diagnostik 

Mink 

- Åtgärder för att säkra en optimal fodersammansättning under årets alla cykler 

- Åtgärder för ökad djurvälfärd för mink relaterat till berikning och rörelsebehov 

Hund och katt 

- Åtgärder för att minska smittspridning hos hund och katt vid import och export. 
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