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Svenska Djurskyddsföreningens (SDFs) synpunkter på frågor i sakrådet den 14 april 2021 
angående genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige 
 
Vid Näringsdepartementets andra sakråd den 14 april ställde departementet följande tre 
frågeställningar som utgångspunkt för diskussionerna: 
 
1. Sverige behöver ha en höjd miljö- och klimatambition i den strategiska planen. Anser vi att 
detta ska ske genom att skapa nya ersättningar eller genom att förstärka och utveckla 
befintliga ersättningar?  

 
2. Är det viktigt att miljö- och klimatåtgärder (eco-schemes) vid finansiering från pelare ett 
också ger konkurrenskraft eller är det mer effektivt att stärka konkurrenskraften genom 
riktade åtgärder med finansiering från pelare två? Sådana åtgärder kan vara exempelvis stöd 
till investeringar, innovationer eller rådgivning. 
 
3. Eftersom eco-schemes minskar inkomststöden för företagen, vad behövs för att skapa en 
balans mellan miljö- och klimatåtgärder och företagens inkomster och konkurrenskraft? 
 
Våra åsikter i dessa frågor 
Generellt anser SDF att god djurvälfärd är en viktig del i arbetet för en hållbar miljö och 
därför måste lyftas i planeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige. Våra 
åsikter kring ovanstående frågor är följande: 
 
1. SDF tycker att befintliga ersättningar som gynnar djurvälfärden måste behållas och om 
möjligt stärkas, men att Sverige också måste skapa nya ersättningar då de befintliga inte 
täcker vissa av de områden som debatteras idag. T ex finns enligt dagens regler ingen 
möjlighet att ge stöd åt mjölkbönderna för kornas sommarbete, oavsett vilka marker som 
betas, och inte heller ersättning för bete av stutar eller andra nötkreatur som idag hålls inne. 
Om en ny ersättning med detta mål kunde skapas skulle det gynna såväl miljön (bevarade 
landskap och biologisk mångfald) som konkurrenskraften och djurskyddet. 
 
2. SDF tror det är effektivare att stärka konkurrenskraften genom riktade åtgärder med 
finansiering från pelare två. Det kan vara svårt att både stimulera miljö- och klimatåtgärder 
och stärkt konkurrenskraft med samma stöd. Hellre stärka konkurrenskraften genom riktade 
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insatser, t ex rådgivning om smittskydd för djur eller hur man optimerar olika djurmiljöer 
(stallar, beten, transporter etc). 
 
3. SDF tycker inte att Sverige ska sänka ambitionen att uppfylla viktiga miljö- och 
klimatåtgärder för att kortsiktigt kunna balansera företagens inkomster och konkurrenskraft. 
Vi tror att hållbarhet och kvalitet är en långsiktigt konkurrenshöjande åtgärd för svenskt 
lantbruk. Djurvälfärdsstöd är bra exempel på bidrag som kan uppfylla detta mål, om de är 
klokt utformade. God djurvälfärd ökar konsumenternas förtroende för och efterfrågan på 
svenska animalieprodukter, och stärker på så sätt producenternas konkurrenskraft. 
 
 
För Svenska Djurskyddsföreningen  
Johan Beck-Friis 
Generalsekreterare 


