Frågor, motioner och debatt från riksdagsledamöter om
förslaget om tidigare avvänjning av smågrisar
”Nya föreskrifter för djurhållning utan vetenskapligt råd”
Skriftlig fråga ställd av Sofia Arkelsten (M) till statsråd Sven-Erik Bucht (S):
Avser statsrådet att vidta åtgärder för att säkerställa att det nya vetenskapliga rådet finns på plats
innan Jordbruksverket genomför omfattande förändringar föreskrifterna?1
Svar från Sven-Erik Bucht till Sofia Arkelsten:
När det gäller Statens jordbruksverks föreskriftsarbete har det sedan länge skett med ett väl
utarbetat arbetssätt där berörda aktörer involveras tidigt i processen. Detta sker i syfte att inhämta
underlag, bl.a. vetenskapligt sådant men också för att inhämta uppgifter och bakgrundsunderlag till
konsekvensutredningen. Jag har fått information om att så skett även i denna process. Under
remitteringen finns självfallet möjlighet för instanserna att bidra med ytterligare underlag.
Jag bedömer att inrättandet av ett vetenskapligt råd på SLU kommer att vara ett gott stöd för det
framtida djurskyddsarbetet. Jag avser inte vidta några åtgärder i denna fråga.2

”Försämrade livsvillkor för grisar”
Skriftlig fråga ställd av Jens Holm (V) till statsråd Sven-Erik Bucht (S):
Är det statsrådets bedömning att förslaget kan accepteras inom ramen för livsmedelsstrategin och
våra nationella ambitioner gällande djurvälfärden?3
Svar från Sven-Erik Bucht till Jens Holm:
Jag har ingen anledning att ifrågasätta Jordbruksverkets bedömning i denna fråga utan litar på att de
föreslagna reglerna inte tummar på de djurskyddskrav vi har.4

Altinget debatt: ”Ska livsmedelsstrategin användas till försämringar för
djuren?”
Jens Holm (V) skriver att en förutsättning för att ställa sig bakom livsmedelsstrategin var att ökad
livsmedelsproduktion inte får ske på bekostnad av djurskydd och att Jordbruksverkets förslag saknar
grund i vetenskaplig forskning.5

”Smågrisar”
Motion av Catharina Bråkenhielm (S) om att regeringen bör se till att myndigheterna inväntar
inrättandet av det vetenskapliga rådets bedömning innan ett beslut om tidigare avvänjning av
smågrisar får lov att träda i kraft.6
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