Strategi för
djurskydd

Vårt uppdrag

Gott djurskydd

Problem och nuläge
Djurskyddslagstiftningen
levs inte alltid upp till på
det sätt vi skulle önska.
Djurskyddskontrollen
är kritiserad, behöver
likriktas, öka samsyn
och dialog.

Det krävs utveckling
av både djurhållning
och lagstiftning för att
uppnå mål och uppdrag.

Det finns behov att tydliggöra våra
budskap och nå ut i olika forum.

Vi behöver behålla och
utveckla vår kompetens och
våra medarbetare måste vilja
och orka arbeta med djurskydd.

Övergripande mål:
A
Djur i Sverige hålls och
sköts enligt djurskyddslagstiftningen och kontrollen
av den är verkningsfull och
likriktad.

B
Hållning och användning
av djur utvecklas för ökad
djurvälfärd, produktion och
konkurrenskraft.

C
Stärkt tydlighet och trygghet
i djurskyddsarbetet.

Fokusområden:
A

Djur i Sverige hålls och sköts enligt djurskyddslagstiftningen
och kontrollen av den är verkningsfull och likriktad.

A1

Förbättrad efterlevnad för ökad trovärdighet
och bättre djurvälfärd.

Arbeta med att förebygga och rätta till brister i efterlevnad.

Fokusområden:
A

Djur i Sverige hålls och sköts enligt djurskyddslagstiftningen
och kontrollen av den är verkningsfull och likriktad.

A2

Det goda kontrollmötet: kontrollen är verkningsfull,
likriktad och accepterad.
Arbeta internt och tillsammans med andra för att bidra till det
goda kontrollmötet. I detta ingår även hur samsynen mellan
berörda aktörer kan stärkas.

Fokusområden:
A

Djur i Sverige hålls och sköts enligt djurskyddslagstiftningen
och kontrollen av den är verkningsfull och likriktad.

A3

Internationellt: Förbättrad efterlevnad inom EU för ökad
svensk konkurrenskraft och bättre djurvälfärd i EU.

Fortsätta och stärka arbetet med att öka efterlevnaden inom
EU av EU:s gemensamma djurskyddslagstiftning och globalt
av OIEs rekommendationer.
Fortsätta arbetet för att uppdatera och införa ny
EU- lagstiftning för att stärka djurvälfärden och
de svenska intressena.

Fokusområden:
B

Hållning och användning av djur utvecklas för
ökad djurvälfärd, produktion och konkurrenskraft.

B1

Utveckla djurhållningen för att öka produktionen
och lönsamheten på ett hållbart sätt
Använda ny kunskap, ny teknik och nya erfarenheter
för att utveckla djurhållningen och våra regler för att
öka produktionen och lönsamheten.

Fokusområden:
B

Hållning och användning av djur utvecklas för
ökad djurvälfärd, produktion och konkurrenskraft.

B2

Utveckla djurhållningen för en bättre djurvälfärd.
Djurhållningen och reglerna utvecklas utifrån den nya
djurskyddslagens intentioner, ny forskning och nödvändiga
behov i det moderna samhället.

Fokusområden:
B

Hållning och användning av djur utvecklas för
ökad djurvälfärd, produktion och konkurrenskraft.

B3

Förfina, minska och ersätta djurförsök.
Främja en utveckling där djurförsöken ersättas, minskas
och förfinas samtidigt som den svenska forskningen
stärks och utvecklas i enlighet med samhällets behov.

Fokusområden:
B

Hållning och användning av djur utvecklas för
ökad djurvälfärd, produktion och konkurrenskraft.

B4

Utveckla djurvälfärden för minskad antibiotikaanvändning.
Fortsätta bidra till att djurvälfärden utvecklas och
antibiotikaanvändning globalt minskar som en del i att trygga
framtidens djur- och folkhälsa.

Fokusområden:
C

Stärkt tydlighet och trygghet i djurskyddsarbetet.
Stärka tydligheten och trovärdigheten i vårt djurskyddsarbete.

C1

Stärka vår tydlighet och trovärdighet så att vi skapar goda
förutsättningar för att lyssna på och arbeta tillsammans
med andra parter inom området.
Nå ut på det sätt och i de forum som vi behöver finnas i för att nå ut
med våra budskap.

Fokusområden:
C

Stärkt tydlighet och trovärdighet i djurskyddsarbetet.

C2

Stärka kompetensen, effektiviteten och tryggheten i
djurskyddsarbetet.
Stärka vår kompetens för att kunna nå våra mål, arbeta effektivt och
vara trygga i vårt arbete.
Skapa enhetlighet och effektivitet i vårt interna djurskyddsarbete genom
rätt organisation, processer och verktyg så att samarbete och
kunskapsutbyte underlättas.

Vårt uppdrag
Gott djurskydd

Övergripande mål
A

Djur i Sverige hålls och sköts
enligt djurskydds-lagstiftningen
och kontrollen av den är
verkningsfull och likriktad.

B

Hållning och användning
av djur utvecklas för ökad
djurvälfärd, produktion och
konkurrenskraft.

C

Stärkt tydlighet och trygghet
i djurskyddsarbetet.

Fokusområden
A1: Förbättrad efterlevnad för ökad trovärdighet
och bättre djurvälfärd. Arbeta med att förebygga och
rätta till brister i efterlevnad.
A2: Det goda kontrollmötet: kontrollen är
verkningsfull, likriktad och accepterad. Arbeta
internt och tillsammans med andra för att bidra till det
goda kontrollmötet. I detta ingår även hur samsynen
mellan berörda aktörer kan stärkas.
A3: Internationellt: Förbättrad efterlevnad inom
EU för ökad svensk konkurrenskraft och bättre
djurvälfärd i EU. Fortsätta och stärka arbetet med att
öka efterlevnaden inom EU av EU:s gemensamma
djurskyddslagstiftning och globalt av OIEs
rekommendationer. Fortsätta arbetet för att uppdatera och införa ny EU-lagstiftning för att stärka
djurvälfärden och de svenska intressena.

B1: Utveckla djurhållningen för att öka produktionen
och lönsamheten på ett hållbart sätt. Använda ny
kunskap, ny teknik och nya erfarenheter för att utveckla
djurhållningen och våra regler för att öka produktionen och
lönsamheten.

B2: Utveckla djurhållningen för en bättre djurvälfärd.
Djurhållningen och reglerna behöver utvecklas utifrån
den nya djurskyddslagens intentioner, ny forskning
och nödvändiga behov i det moderna samhället.
B3: Förfina, minska och ersätta djurförsök. Främja en
utveckling där djurförsöken ersättas, minskas och förfinas
samtidigt som den svenska forskningen stärks och
utvecklas i enlighet med samhällets behov.
B4: Utveckla djurvälfärden för minskad antibiotikaanvändning. Fortsätta bidra till att djurvälfärden utvecklas
och antibiotikaanvändning globalt minskar som en del i att
trygga framtidens djur- och folkhälsa.

C1: Stärka tydligheten och trovärdigheten i vårt
djurskyddsarbete. Stärka vår tydlighet och
trovärdighet så att vi skapar goda förutsättningar för att
lyssna på och arbeta tillsammans med andra parter
inom området. Nå ut på det sätt och i de forum som vi
behöver finnas i för att nå ut med våra budskap.
C2: Stärka kompetensen, effektiviteten och
tryggheten i djurskyddsarbetet. Stärka vår
kompetens för att kunna nå våra mål, arbeta effektivt
och vara trygga i vårt arbete. Skapa enhetlighet och
effektivitet i vårt interna djurskyddsarbete genom rätt
organisation, processer och verktyg så att samarbete
och kunskapsutbyte underlättas.

