
 

 

Centerpartiet i Gnesta – motion från kommunkretsens årsstämma 2015-02-19 till distriktsstämman  

De senaste tio åren har hälften av Sveriges mjölkbönder försvunnit. Vi måste agera nu för att vända 
trenden.  

Den svenska djurskyddslagstiftningen lyfts ofta fram som ett föredöme men den är i realiteten ett 
lapptäcke av olika bestämmelser som skulle behöva en genomgripande översyn. 

För mjölkkor finns det till exempel detaljerade och mycket specifika lagkrav på utevistelse i form av 
ett beteskrav. Utomlands finns inga tvingande beteskrav utan betande djur lyfts däremot som ett 
viktigt mervärde för den ekologiska produktionen. 

Allt fler av mjölkbönderna, framförallt större gårdar som nyinvesterat senaste åren, upplever att 
beteslagen är för detaljerad och svår att uppfylla. Lagen utgör också ett hinder för de som vill 
fortsätta expandera och investera för att skapa ännu bättre djurmiljö och arbetsmiljö.  

Tillämpningen av beteskravet är idag heller inte rättssäkert. Länsstyrelsens tjänstemän delar ut 
förelägganden gällande det svenska beteskravet som leder till att mejerierna hotar/ verkställer 
avstängning av mjölkleveranser med risk för konkurs av företaget. Särskilt olyckligt blir detta 
eftersom domen oftast när det gäller beteslagen är friande eftersom det inte går att bevisa ett 
djurskyddslidande.  

Eftersom bönderna kan sättas i konkurs innan de hinner överklaga förelägganden så tar det väldigt 
lång tid innan något ärende når rättsväsendet i Sverige eller EU-domstolen. På det här viset kan man 
förhala ändringar under lång tid. 

Vår svenska djurskyddslag är troligen inte korrekt anmäld till EU-kommissionen, vilket är under 
utredning i EU och Sverige har inte fått klartecken om hur saken ska hanteras ännu. Ett flertal fall 
kring djurskyddslagen har också senaste åren anmälts till EU-kommissionen så som mycket 
rättsosäkra och där EU-rätten har åsidosatts starkt.  

Vi behöver i Sverige ett regelverk som bättre tar tillvara den kunskap och de moderna lösningar som 
finns för att nå en god djurhälsa. Vi måste främja investeringar för framtiden för att skapa tillväxt på 
landsbygden. Det behövs en ökad flexibilitet när det gäller vad som är bäst för det enskilda djuret 
och djurbesättningen. 

En ändring av beteslagen är mycket rimlig att genomföra och något som skulle ge mjölkbönderna 
arbetsro och framtidstro. Om vi även i framtiden vill kunna se en nationell mjölkproduktion behöver 
en förenkling av beteslagen göras så snart som möjligt. 

Centern i Gnesta yrkar att  



 

- beteskravet för mjölkkor och ungdjur som går i lösdriftsstallar blir en rekommendation och 
inte tvingande.  


