
 

 

 

 

 

 

 

”Inledning till djurskyddslagstiftningen i Finland” är avsedd att fungera som en introduktion till 

djurskyddslagstiftningen i Finland och till vissa delar även inom EU. I boken presenteras de allmänna principer som 

djurskyddslagstiftningen bygger på samt en mer detaljerad genomgång av hur vissa djurrättsliga frågeställningar är 

reglerade. I slutet av boken skildras även några nyare synsätt på hurdan djurens ställning inom rättsordningen kunde 

vara. Boken är avsedd för studerande och andra intressenter som önskar få en inblick i djurrätten. 

 

 

  

Inledning till djurskyddslagstiftningen i Finland 

Människans sätt att förhålla sig till djur i sin omgivning har genomgått en förändring under de senaste 

decennierna. Från att endast ha varit ting som människan kan behandla nästan hur som helst har 

utvecklingen lett till att djuren nu i allt större utsträckning betraktas som varelser som kan vara värda vårt 

beskydd och en dräglig tillvaro. Detta har tagit sig uttryck i att djur i lagstiftningen identifierats som 

kännande varelser och i att lagstiftningen på djurskyddets område har ökat avsevärt. Trots detta får 

djurets välmående fortfarande ofta ge vika för människans intressen, och djurets värde som skyddsobjekt 

kan variera beroende på vad människan vill använda det till. 

 

Beställningar tas emot på e-postadressen kontakt@lagochbok.com 

Pris 55,00 € (inkl. moms och postavgift) 
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