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Abstract 

Sweden’s animal legislation was adopted in 1988 and is one of the most rigorous 

legislations in the world. Despite this, Sweden import beef from countries where 

animal legislation is not in accordance to the Swedish legislation. The meat 

consumption in Sweden has, just like the importation of beef, increased while 

Sweden’s own beef production has decreased. The countries Sweden import most 

beef from are Ireland, Germany and the Netherlands, and Brazil outside of the EU. 

The purpose of this study has been to compare the legal regulation according to the 

animal husbandry, transportation and slaughter in the EU and in the respective 

countries. The comparison has been based on the Welfare Quality®’s assessment 

protocol, which is based on four main principles: good feeding, good housing, good 

health and good appropriate behavior. The result indicates that the Swedish 

legislation is most optimal from an animal welfare point of view. Germany, as well as 

Sweden keeps a good standard of their national animal legislation. The main 

differences between Sweden and Germany’s legislation are the regulation about 

good feeding and anesthesia during surgical procedures and slaughter. 
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Sammanfattning 

Sveriges Djurskyddslag grundades år 1988 och är bland de striktaste i världen, trots 

det importeras kött från länder vars djurskyddsregleringar inte är i enlighet med 

svensk lagstiftning. Nötköttskonsumtionen i Sverige har, precis som importen av 

nötkött, ökat medan Sveriges egen nötköttsproduktion har minskat. Enligt 

Jordbruksverket är Irland, Tyskland och Nederländerna de EU-länder som Sverige 

främst importerar nötkött från, samt Brasilien utanför EU. 

Litteratursammanställningens främsta syfte har varit att jämföra den rättsliga 

regleringen av djurhållning, transport samt slakt i EU och respektive land.  

 

De fem friheterna formar basen för en del lagstiftning och rekommendationer samt 

är grunden för Welfare Quality®s bedömningssystem. Systemet är baserat på fyra 

huvudprinciper: god utfodring, god omgivande miljö, god hälsa och utförande av 

naturligt beteende. Principerna har använts som grund vid bedömning av 

lagstiftningen i litteratursammanställningens jämförelse.  

 

Denna litteratursammanställning är baserad på lagstiftning och källor såsom böcker, 

rapporter och vetenskapliga artiklar. I upplägget ligger EU:s lagstiftning till grund för 

de utvalda medlemsländerna, utöver har samtliga ländernas nationella reglering 

beaktats.  

 

Resultatet visar att svensk lagstiftning är mest optimal ur djurskyddssynpunkt. 

Tyskland, liksom Sverige håller en hög nivå på sin nationella djurskyddslagstiftning. 

De främsta skillnaderna i Sverige och Tysklands lagstiftning är råmjölksgiva och 

grovfodertillgång till kalvar samt bedövning vid operativa ingrepp och slakt. Övrigt 

följer Irland och Nederländerna främst EU:s lagstiftning med viss kompletterande 

nationell lagstiftning. Brasiliens djurskydd består mestadels av rekommendationer 

och en mindre andel lagstiftning. 

 

 

Nyckelord: Welfare Quality®, slakt, köttkvalitet, hälsa, stress 



Förord 

Då det är ett faktum att många köttproducerande lantbrukare får avveckla sin 

verksamhet på grund av en försvagad lönsamhet samtidigt som köttkonsumtionen i 

Sverige ökar, tyckte vi det var en ekvation som inte gick ihop. Det väcktes en 

nyfikenhet och vi ville göra en undersökning kring djurskyddslagstiftning och denna 

sammanställning blev vårt resultat. Ganska tidigt i examensarbetet stötte vi på 

hinder då det var komplicerat att hitta relevant lagstiftning för de länder vi jämförde 

samt att vi själva fick stå för översättning och tolkning, vilket var en svår men lärorik 

uppgift. Kontakten med alla hjälpsamma människor världen över har varit till 

ofantligt stor hjälp i vårt arbete. Vi vill tacka vår handledare Helena Kummel och vår 

examinator Marie Mattsson vid Högskolan i Halmstad, vilka har hjälpt oss med allt 

från frågeställningar till information och stöttning. Tillsammans har de bidragit med 

värdefulla råd, rekommendationer och sporrning när arbetet har känts tungt. Vi vill 

även tacka oss själva som stått ut med varandra, sena kvällar och stundvis dåligt 

humör, men tack vare många skratt och peptalk har vi slutligen rott arbetet i hamn! 

 

Vi vill slutligen tacka vår fantastiska miljöklass, som vi har delat både skratt och tårar 

tillsammans med under dessa tre åren. 

 

 

Emma Jönsson & Lisette Sparf, Halmstad den 11 maj 2014 
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Ordlista 

Avhorning – ingrepp där hornanlagen förstörs med hjälp av brännjärn eller att 

utvuxna horn sågas av 

Avlivning – sker med avblodning vid slakt som leder till att djuret dör 

Bultpistol – verktyg som används för att bedöva nötkreatur innan de avlivas 

Drivhjälpmedel – hjälpmedel som inte tillhör pådrivarens egen kropp 

Elastisk ring – gummiring som används vid svanskupering och kastrering, blodflödet 

stoppas där ringen sätts fast och efter en tid dör kroppsdelen och faller av 

Elektrisk pådrivare – pådrivare som ger elektriska stötar 

Epidemiologi – läran om sjukdomsförlopps storlek och spridning 

Etologiska behov – beteendebehov 

Farm Animal Welfare Committee – oberoende rådgivande organ i Storbritannien för 

miljö-, livsmedel- och landsbygdsfrågor 

Kalv – nötkreatur som är högst sex månader gammal 

Kviga – ett honligt nötkreatur benämns kviga fram till första kalvningen 

Mekaniskt hjälpmedel – ett hjälpmedel vid komplicerade kalvningar, där 

människans egen kraft inte räcker till 

Råmjölksbank – fryst råmjölk, som huvudsakligen kommer från en nykalvad ko från 

en mjölkgård 

Sinläggning – den period då dräktiga nötkreatur inte mjölkas 

Slakt – avlivning av djur som är avsedda att användas som livsmedel 

Spaltgolv – dränerande golv som består av stavar av till exempel betong, trä, metall 

eller plast vilka läggs med visst avstånd från varandra 

Svanskupering – en del av svansen “klipps av” 

Tjudring – uppbindning på ett sätt så djurens rörelsefrihet begränsas 

Ungdjur – nötkreatur som är högst 24 månader gammal
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1. Inledning 
Sveriges Djurskyddslag grundades år 1988 och anses vara bland den striktaste i 

världen. År 1995 blev Sverige medlem i Europeiska Unionen, EU. Medlemskapet 

innebar inte några större svårigheter för Sverige, då svensk djurskyddslagstiftning 

redan besatt en så pass hög nivå att den uppfyllde EU:s stadgar utan problem. 

Däremot fick Sverige i viss mån sänka sin miniminivå då till exempel Direktivet för 

skydd av djur vid transport var ett så kallat exaktdirektiv, vilket innebar att strängare 

regler än de som fanns i direktivet inte fick förekomma. Anledningen till detta 

exaktdirektiv var att den fria rörligheten inom EU inte skulle hindras på grund av 

olika regler för hur transport skulle genomföras i respektive land. Detta direktiv 

gjordes dock om till en förordning år 2007 på grund av att medlemsländerna 

införlivade direktivet på olika sätt trots att det var ett exaktdirektiv. Sverige har även 

verkat drivande samt tillfört erfarenhet gällande hög standard på 

djurhållningssystem i samband med att djurskyddet har skärpts i EU. Den svenska 

djurskyddslagstiftningen medför högre kostnader för de svenska lantbrukarna och 

detta kan ses som en nackdel ur konkurrenssynpunkt. En fördel för de svenska 

lantbrukarna har varit att den svenska lagstiftningen hade högre standard än EU:s 

lagstiftning och när EU skärpte sina krav på flera områden var den svenska 

djurhållningen redan i enlighet med EU:s lagstiftning, medan Europas lantbrukare 

behövde anpassa djurhållningen till de nya regelverken (Dahlén & Kättström, 2012). 

 

Trots Sveriges strikta djurskyddslagstiftning importeras kött från länder vars 

djurskyddslagstiftning kanske inte är i enlighet med den svenska. Konsumtionen av 

nötkött i Sverige har, precis som importen av nötkött, ökat medan Sveriges egen 

nötköttsproduktion har minskat. 2012 var konsumtionen av nötkött i Sverige 240 

200 ton varav 129 800 ton var import. Enligt Jordbruksverket är Irland, Tyskland och 

Nederländerna de EU-länder som Sverige främst importerar nötkött från, samt 

Brasilien utanför EU (Lukkarinen & Jannhard Öberg, 2013). Det svenska köttet har 

svårt att konkurrera med det importerade, på grund av att det utländska köttet kan 

köpas för ett lägre pris (Lööv et al. 2013). Frågan är hur produktion och slakt har gått 
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till för det importerade samt inhemska köttet, kan vi ur djurvälfärdssynpunkt 

konsumera nötkött med gott samvete? 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Litteratursammanställningens främsta syfte är att jämföra den rättsliga regleringen 

av produktion, transport och slakt av nötkreatur i EU samt de länder Sverige 

huvudsakligen importerar nötkött från, för att kunna ta reda på vilket eller vilka 

länders nötköttsproduktion som är mest optimal ur djurvälfärdssynpunkt. Vidare 

behöver kriterier hittas, vilka bör uppfyllas för att uppnå bra djurvälfärd och på så 

sätt få fram vilka lagstiftningar som är mest gynnsamma för nötkreaturens välfärd. 

Som tidigare nämnts är Irland, Tyskland och Nederländerna de EU-länder som 

Sverige främst importerar nötkött från, samt Brasilien utanför EU (Lukkarinen & 

Lannhard Öberg, 2013). De jämförelser som kommer att göras i denna 

litteratursammanställning är likheter och skillnader i de olika ländernas lagstiftning 

gällande: 

 produktion 

 transport 

o transport i samband med produktion 

o transport i samband med slakt 

 hantering i samband med slakt samt slaktmetod 

 tillväxtfrämjande antibiotika- och hormonanvändning 

 

Litteratursammanställningen kommer dessutom redovisa om, och i så fall på vilket 

sätt djurhanteringen kan påverka den ”färdiga produkten”, det vill säga köttet. 

Kommer en bra djurhållning ge bra kvalitet på köttet, respektive kommer en mindre 

bra djurhållning ge sämre kvalitet på köttet? 
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1.3 Målsättning 

Med hänsyn till de utvalda ländernas djurskyddslagstiftning är målet att ta reda på 

vilket eller vilka länder som har den mest optimala nötköttsproduktionen ur 

djurvälfärdssynpunkt.  

 

1.4. Avgränsningar 

Irland, Tyskland, Nederländerna samt Brasilien har valts ut då största delen av 

Sveriges nötköttsimport kommer från dessa länder (Lukkarinen & Lannhard Öberg, 

2013). Relevanta delar från lagstiftningen har selekterats ut för att begränsa 

litteratursammanställningen till lagstiftning kopplad till djurvälfärd och nötkreatur. 

Rättslig reglering angående följande har därför valts bort: 

 avlivning, vilken sker på grund av sjukdom, olycka eller skada, samt slakt för 

husbehov 

 kompetenskrav för personal, vilka hanterar djur vid produktion, transport och 

slakt 

 vissa transportlagar, vilka inte är relevanta för storskalig nötköttsproduktion 

 

Sveriges lagstiftning reglerar även mjölkproduktion, dessa lagar har beaktats då 

mjölkproduktion ofta är integrerad med nötköttsproduktion. 
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2. Bakgrund 

2.1 Nötkreatur 

Nötkreatur lever naturligt i flock vilken kan bestå av 10-15 djur, dessa kan i sin tur 

ingå tillfälligt i större hjordar. Flockens individer har olika rangordning där 

kroppsstorlek, styrka, lynne, hornstorlek samt ålder är av betydelse. Syftet med 

flockens rangordning är att skapa och bibehålla ett lugn, där djuren inte behöver 

slösa energi på till exempel upprepade slagsmål. Hålls stora grupper nötkreatur 

inomhus kan detta bli stressande för djuren, då de kan tvingas möta djur de inte 

känner igen och behöva göra upp om rangordning gång på gång (Nilsson, 2009). 

 

Lämpligt grovfoder till nötkreatur kan vara till exempel hö eller ensilage (Lärn-

Nilsson et al. 1998) och lämpligt strö är framförallt halm före kutterspån eller 

sågspån (Welfare Quality®, 2009). Nötkreaturens termiska komfort ligger mellan 

minus 30 till plus 20 grader Celsius. Vilken temperatur som är mest optimal för 

djuren beror bland annat på hull, ålder, päls och eventuell mjölkavkastning (Nilsson, 

2009). 

 

En kviga bör befruktas för första gången tidigast vid 15 – 20 månaders ålder. En 

tidigare befruktning kan leda till mycket lidande då kvigorna inte är tillräckligt 

utvecklade för kalvning (Lärn-Nilsson et al. 1998). Den första tiden efter en kalvs 

födsel är den absolut viktigaste för en lyckad vidareuppfödning (Nilsson, 2009). 

Kalvar föds utan skydd mot smittor och behöver därför få i sig råmjölk från kon så 

snart som möjligt efter födseln. Råmjölken innehåller antikroppar (Persson Waller et 

al. 2013), vars molekyler är för stora för att passera det tjocka cellskiktet i livmodern 

som finns mellan ko och foster. Antikropparna tas istället upp genom kalvars tarm, 

detta upptag avtar redan efter fem till sex timmar efter födseln och efter tolv timmar 

tas minimalt med antikroppar upp. På grund av detta bör kalvar få i sig två till fyra 

liter råmjölk inom de första fem timmarna. En optimal råmjölksproduktion med god 

kvalitet uppnås genom att lakterande nötkreatur sinläggs två månader innan 

kalvning. Sinläggningen är viktig då kons blod producerar antikroppar, vilka förs över 
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till råmjölken. Kalvar börjar producera egna antikroppar först efter att de kommit i 

kontakt med smitta genom miljön de vistas i. Stress hos kalvar ger ett sämre upptag 

av antikroppar (Nilsson, 2009).  

 

2.2 Vad är djurvälfärd? 

Djurvälfärd berörs av det som har ett värde för djuren (McCulloch, 2013). Forskning 

som beaktat djurvälfärd har i stort sätt varit baserat på djurens beteende och 

stresspsykologi. Dock upptäcktes det snabbt att relevansen av andra faktorer också 

hade betydelse, till exempel veterinärmedicinsk epidemiologi, djurens omgivande 

miljö samt studier av beteende hos djurskötare tillsammans med konventionella 

faktorer såsom kost och mikrobiologi (Fraser et al. 2013). Samma miljö och 

upplevelser kan dock uppfattas varierande för olika individer beroende på djurens 

genetik, erfarenheter och temperament (Welfare Quality®, 2009). Begreppet 

djurvälfärd kan ha varierande innebörd för människor och kan definieras på många 

olika sätt. Det finns däremot en enighet att oavsett vilken definition som används 

bör den innehålla tre aspekter: djurens biologiska funktion, djurens känslomässiga 

tillstånd samt djurens förmåga att kunna visa naturliga beteendemönster (Hewson, 

2003b; Velarde & Dalmau, 2012). Tidigare ansågs produktionsdjurens välfärd som 

god i synnerhet om de hade en bra fysisk hälsa samt om de producerade väl, numera 

är det däremot enbart en av aspekterna. För att kunna göra en bedömning på hur 

djuren uppfattar samt hanterar sin omgivning kan tester göras på djurens fysiologi, 

som till exempel på hjärtfrekvens och endorfiner. Det finns begränsningar i denna 

metod att bedöma djurvälfärd eftersom både positiva och negativa aspekter i 

omgivningen samt genetik kan påverka djurens hjärtfrekvens och produktion av 

endorfiner. Detta betyder att djurvälfärden även påverkas av djurens känslor, till 

exempel rädsla, vilket är den andra aspekten. Dessa två aspekter visar att djuren har 

grundläggande behov som behöver tillgodoses för att en god djurvälfärd ska kunna 

uppnås. Den tredje aspekten är att djuren bör kunna utföra ett så naturligt beteende 

som möjligt. Ibland kan det vara svårt att få en balans mellan dessa tre aspekter, 

både praktiskt och etiskt. Djurvälfärd rankas från optimal djurvälfärd där djurens 
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fysik och känslotillstånd är i ett optimalt stadium och dess naturliga behov 

tillgodoses, till minimal djurvälfärd där ingen av de tre aspekterna är tillgodosedda 

(Hewson, 2003a). 

 

Farm Animal Welfare Committee (FAWC) har utvecklat de fem friheterna, vilka är en 

ram för analyser av djurvälfärd. Dessa friheter är välkända inom lantbruk, politik och 

akademiska kretsar. De fem friheterna är formulerade som ideal för djurvälfärd och 

det har visats att friheterna bör leda till god välfärd, ur djurens synpunkt. Tabell 1 

visar de fem friheterna och de faktorer som påverkar respektive frihet (Hewson, 

2003a; McCulloch, 2013; RSPCA, 2009; Velarde & Dalmau, 2012). 

 

Tabell 1 De fem friheterna samt faktorer som påverkar respektive frihet (Hewson, 

2003a; McCulloch, 2013; RSPCA, 2009; Velarde & Dalmau, 2012) 

FRIHET FAKTORER 

1. Frihet från hunger 

och törst 

Hunger och törst hör till det naturliga beteendet att ge sig 

ut och leta efter föda samt att äta, vilket är en 

sysselsättning för djuren 

2. Frihet från obehag En god miljö som inkluderar skydd och en komfortabel 

viloplats, att fullända denna frihet är inte fullt möjligt 

under till exempel transport 

3. Frihet från smärta, 

skador och sjukdomar 

Förebyggande eller snabb diagnostik och behandling 

4. Frihet att kunna 

utföra ett naturligt 

beteende 

Tillräckligt med utrymme, ordentliga faciliteter och 

sällskap av djurens egen art 

5. Frihet från rädsla och 

stress 

Säkerställa tillstånd och behandling som undviker mentalt 

lidande 

 

De fem friheterna formar basen för en del lagstiftning och rekommendationer samt 

är grunden för Welfare Quality®s bedömningssystem. Welfare Quality® var ett 

researchprojekt som utformades för att införliva djurvälfärd i livsmedelskedjan och 
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sträckte sig från maj 2004 till december 2009 (Velarde & Dalmau, 2012). 

Utgångspunkten för projektet var konsumenters oro och den tydliga efterfrågan 

efter information om djurvälfärd (Welfare Quality®, 2009). Huvudsyftet med 

projektet var att utveckla ett standardiserat system för att kunna göra en bedömning 

av djurvälfärden hos djur som hålls på lantbruk och vid slakterier (Velarde & Dalmau, 

2012). De aspekter som kan mätas i samband med välfärd har omvandlats till 

kriterier, vilka visats viktiga för djurens välfärd. Kriterierna har blivit godkända av 

andra aktörer, såsom allmänheten och lantbrukare, för att öka chansen att systemet 

tillämpas praktiskt (Welfare Quality®, 2009). Systemet är baserat på fyra 

huvudprinciper: god utfodring, god omgivande miljö, god hälsa och utförande av 

naturligt beteende. Dessa fyra principer innefattar tolv välfärdskriterier, se tabell 2 

(Velarde & Dalmau, 2012).  

 

Tabell 2 Välfärdskriterierna och dess principer (Welfare Quality®, 2009) 

VÄLFÄRDSPRINCIPER VÄLFÄRDSKRITERIER BESKRIVNING AV 

VÄLFÄRDSKRITERIER 

God utfodring 1. Avsaknad av långvarig 

hunger 

2. Avsaknad av långvarig 

törst 

1. Djur bör ha en anpassad 

och lämplig föda 

2. Djur bör ha tillräcklig 

och åtkomlig 

vattenförsörjning 

God omgivande miljö 3. Komfortabel viloplats 

 

4. Tillfredsställande 

temperatur 

5. Rörelsefrihet 

3. Djur bör ha komfort när 

de vilar 

4. Djur bör varken bli för 

varma eller för kalla 

5. Djur bör ha tillräckligt 

med utrymme för att 

kunna röra sig fritt 

God hälsa 

 

 

6. Fri från skador 

 

 

6. Djur bör vara fria från 

hudskador och motoriska 

störningar 
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7. Fri från sjukdomar 

 

 

8. Fri från smärta 

7. Djuransvarige bör hålla 

en hög standard på hygien 

och omvårdnad 

8. Djur bör inte lida av 

smärta orsakad av olämplig 

skötsel, hantering, slakt 

eller operativa ingrepp, till 

exempel kastrering eller 

avhorning 

Naturligt beteende 

 

9. Utförande av sociala 

behov 

 

 

10. Utförande av andra 

behov 

 

 

11. En sund relation 

mellan människa och djur 

 

12. Ett gott känslomässigt 

tillstånd 

9. Djur bör kunna uttrycka 

normalt, ofarligt och socialt 

beteende, till exempel vid 

skötsel 

10. Djur bör kunna uttrycka 

rasspecifika naturliga 

beteenden, till exempel 

födosök 

11. Djurskötare bör främja 

en god relation mellan 

människa och djur 

12. Negativa känslor såsom 

rädsla, ångest, frustration 

eller apati bör undvikas 

medan positiva känslor 

såsom säkerhet eller 

belåtenhet bör främjas 

 

Bedömningen för välfärden baseras på en beräkning på välfärdspoäng som kommer 

från den information som samlats in. Projektet var vetenskapligt korrekt och 

genomförbart, därför kan djurvälfärden förbättras genom att djuransvarig får 

information om hur dess djurs välfärdsstatus ser ut. Dessutom kan bedömningen 
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omvandlas till tillgänglig och förståelig information till konsumenter (Velarde & 

Dalmau, 2012; Welfare Quality®, 2009). Welfare Quality® fokuserar på tre delar: 

uppfödning, produktion samt transport och slakt. Bilaga 1 beskriver de tolv 

välfärdskriterierna samt hur de bedöms vid produktion och slakt (Welfare Quality®, 

2009). 

 

2.3 EU:s lagstiftning 

År 1949 grundades Europarådet och började på 1960-talet att arbeta med djurskydd. 

Detta var den första övernationella organisation att föreslå åtgärder för att kunna 

säkerställa en god djurvälfärd. Medvetenheten om de förhållanden som råder hos 

vissa lantbruksdjur samt att djur kan lida både psykiskt och fysiskt ökades hos 

politiker och samhällsgrupper då Brambellrapporten utkom år 1965 (Veissier et al. 

2008). Denna rapport, vilken är skriven av den brittiska regeringen (Rushen, 2008), 

diskuterar hur förhållanden kan påverka djurens välbefinnande och identifierar att 

låg djurvälfärdsnivå under en längre tid kan få betydande effekt på välfärd, till 

exempel konstant blött strö för kalvar. Därmed kom de med förslag att mer 

lagstiftning borde krävas för att kunna skydda husdjur (Veissier et al. 2008). Trots att 

det inte finns något officiellt samband mellan Brambellrapporten och EU:s 

lagstiftning för skyddande av djur anses Brambellrapporten ha haft visst inflytande 

på EU:s lagstiftning (Rushen, 2008; Veissier et al. 2008). Europeiska ekonomiska 

gemenskapen, vilket senare blev EU, började ta initiativ att skydda djur från 1970-

talet. Den främsta anledningen till detta var de olikheter som fanns mellan de 

nationella lagstiftningarna om djurskydd, vilket kunde påverka konkurrensen på den 

gemensamma marknaden. Det medgavs också att djur är kännande varelser och ska 

därför skyddas. Generellt kan sägas att de fem friheterna låg till grund för att guida 

EU:s arbete (Veissier et al. 2008). Varje medlemsland har, parallellt med EU:s 

lagstiftning, också sin egen nationella lagtext vilken inte får inneha en nivå som ligger 

under EU:s lagstiftning (Veissier et al. 2008). Därför kan varje medlemsland ha en 

mer omfattande djurskyddslagstiftning än vad EU reglerar. De direktiv EU upprättar 
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måste medlemsländerna införliva i sin nationella lagstiftning medan EU:s 

förordningar börjar gälla direkt (Brendov). 

 

En återkommande lag i EU:s direktiv och förordningar är att utfodring av djur ska ske 

med ett lämpligt foder med tanke på djurens ålder och art (Rådets direktiv 

2008/119/EG; Rådets direktiv 98/58/EG; Rådets Förordning (EG) 1/2005; Rådets 

Förordning (EG) 1099/2009). I transport- samt slaktförordningen regleras att det ska 

vara förbjudet att slå, sparka, hänga upp djur med mekanisk hjälp, lyfta eller dra dem 

i huvud, öron, horn, ben, svans eller päls, använda käppar eller andra redskap med 

spetsiga ändar samt att medvetet hindra ett djur som drivs eller leds. Användning av 

verktyg som ger elektriska stötar ska undvikas och får uteslutande användas då 

fullvuxna nötkreatur vägrar förflytta sig och när de enbart kan förflytta sig framåt. 

Stötarna får endast ges på bakpartiets muskler och får vara högst en sekund. Om 

djuren inte reagerar på stötarna får de inte upprepas. Djur som inte är vana vid att 

vara bundna får inte bindas, och djur som har horn eller nosring får inte bindas i 

dessa. Dess ben får inte heller bindas ihop (Rådets Förordning (EG) 1/2005; Rådets 

Förordning (EG) 1099/2009). 

 

2.3.1 Produktion 

EU har två direktiv vilka berör uppfödning och produktion, dels Rådets direktiv 

2008/119/EG om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar och dels Rådets 

direktiv 98/58/EG om skydd av animalieproduktionens djur. Direktiven togs fram i 

avsikt att skapa gemensamma miniminivåer för djurskyddskrav samt som en garanti 

för en effektiv produktionsutveckling inom EU (Rådets direktiv 2008/119/EG; Rådets 

direktiv 98/58/EG).  

 

Råmjölk till nyfödda kalvar ska alltid ges inom de sex första levnadstimmarna. 

Utfodring till kalvar ska ske minst två gånger om dagen. I samband med utfodring 

med mjölk eller mjölkersättning får kalvar i grupp endast tjudras under högst en 

timme, för övrigt är tjudring inte tillåtet (Rådets direktiv 2008/119/EG). Vidare ska 

kalvar över två veckors ålder samt övriga nötkreatur kunna tillfredsställa sitt 
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vätskebehov genom tillgång till färskt vatten (Rådets direktiv 2008/119/EG; Rådets 

direktiv 98/58/EG).  

 

Fram till åtta veckors ålder får kalvar hållas i enskild box, vilka ska ha väggar som 

tillåter ögonkontakt samt direktberöring mellan kalvarna. Kalvar upp till två veckor 

ska dessutom ha tillgång till en ströbädd. Efter åtta veckors ålder får kalvar inte 

längre hållas i enskilda boxar, med undantag vid sjukdom. Gruppboxarnas 

måttbestämmelser visas i tabell 1.1 i Bilaga 1. Boxarna ska vara utformade så att 

kalvar har möjlighet att stå upp och ligga ner (Rådets direktiv 2008/119/EG). I de fall 

djur är fastbundna ska de ha ett anpassat utrymme så dess fysiologiska och 

etologiska behov tillgodoses. Stallutrymmen och dess inredning får inte vara 

konstruerat på ett sätt som kan skada djuren (Rådets direktiv 98/58/EG), och ska 

inneha en temperatur som inte är skadlig för djuren. Det är inte heller tillåtet att 

hålla nötkreatur i ett ständigt mörker (Rådets direktiv 2008/119/EG; Rådets direktiv 

98/58/EG). Djur, vilka hålls utomhus ska ha tillgång till skydd vid ofördelaktiga 

väderförhållanden, hälsorisker samt rovdjursangrepp (Rådets direktiv 98/58/EG). 

Kalvar som hålls utomhus samt övriga nötkreatur ska inspekteras minst en gång om 

dagen och kalvar hållna inomhus ska inspekteras minst två gånger per dag. Vid 

uppvisande av sjukdom eller skada ska vård ges och vid behov ska veterinär 

kontaktas (Rådets direktiv 2008/119/EG; Rådets direktiv 98/58/EG). 

 

Om avel kan orsaka lidande eller skada för något av de berörda djuren ska de 

avelsförfaranden inte tillämpas. Dock kan vissa avelsföraranden vara tillåtna enligt 

nationell lagstiftning även om det kan leda till tillfälligt lidande, skador eller smärta 

(Rådets direktiv 98/58/EG). 

     

2.3.2 Transport 

Europeiska Unionens råd antog år 2004 en förordning om skydd av djur under 

transport med avsikt att underlätta handeln med levande djur samt säkra en 

säkerhetsnivå för djur under transport. Det är transportörernas ansvar att djurens 

välbefinnande tillgodoses, vissa förpliktelser kan emellertid utökas att gälla andra 
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aktörer såsom slakterier, handlare och uppfödare. Eventuella bristande förhållanden 

angående djurens välfärd kan ofta ses som okunskap hos de personer som hanterar 

djur under transport, därför krävs utbildning och ett kompetensbevis för förare eller 

eventuell djurskötare (Rådets Förordning (EG) 1/2005). 

 

Innan en transport påbörjas skall djuren vara i ett godtagbart skick: skadade, fysiskt 

svaga eller sjuka djur anses inte vara i tillräckligt skick för att transporteras. I de fall 

djur blir sjuka eller skadade i samband transport ska dessa hållas åtskilda från de 

övriga djuren och ges veterinärvård, eller vid behov nödavlivas på ett sätt som inte 

orsakar onödigt lidande (Rådets Förordning (EG) 1/2005). 

 

Djurs behov ska tillfredsställas under hela transporten och djur ska med lämpliga 

intervall under transporttiden få vila, vatten och foder i en tillfredsställande mängd 

samt kvalitet. Transport får inte ske på ett sådant sätt att djur riskerar att skadas 

eller utsätts för onödigt lidande och hantering ska ske utan metoder som kan 

skrämma, skada eller tillfoga djur lidande (Rådets Förordning (EG) 1/2005). 

 

Vid följande förhållanden ska djur hållas åtskilda vid hantering och transport: 

 djur av olika arter, storlekar och åldrar 

 könsmogna han- och hondjur 

 djur med och utan horn 

 bundna och icke-bundna 

 djur som är aggressiva mot varandra 

Undantag finns emellertid, om djuren är uppfödda tillsammans, vana vid varandra, 

om det skulle orsaka stress att skilja dem åt eller om det är hondjur med ungar 

(Rådets Förordning (EG) 1/2005). 

 

Det finns tilläggsbestämmelser för långa transporter då dessa anses påverka djurens 

välfärd mer negativt än korta transporter. Transporttiden får därför inte överskrida 

åtta timmar om inte särskilda bestämmelser efterföljs. Själva transportmedlet ska 

vara utformat, konstruerat, underhållet samt användas på ett sätt så att djuren inte 
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kommer till skada eller utsätts för lidande och där djurens säkerhet tryggas (Rådets 

Förordning (EG) 1/2005). 

 

2.3.3 Slakt och slaktmetod 

År 1993 fastställdes ett direktiv vilket år 2009 övergick till Rådets Förordning (EG) nr 

1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning. Konkurrensen inom EU för 

produkter av animaliskt ursprung påverkas av länders nationella lagstiftning. Därför 

är gemensamma regler nödvändiga för att säkerställa en effektiv utveckling för de 

animaliska produkternas marknad. Oavsett vilken avlivningsmetod som används kan 

djuren utsättas för stress, rädsla, smärta, plåga eller andra former av lidande. 

Lindring av dessa känslotillstånd sker genom bedövning innan avlivning, vilket leder 

till medvetslöshet samt reducering av känsel (Rådets Förordning (EG) 1099/2009). 

 

Om slakt dröjer efter ankomst till slakteriet ska djuren utfodras, ha tillgång till vatten 

och lämpligt strö samt ska lakterande djur mjölkas. Djur ska ha tillräckligt med 

utrymme för att kunna lägga sig ner och stå upp. Vid tidpunkten för avlivning ska 

djur skyddas från all plåga, smärta eller annat lidande som kan undvikas och 

nödvändiga åtgärder ska vidtas genom att djuren:  

 tillgodoses ett fysiskt välbefinnande 

 hanteras på ett sätt där deras naturliga beteende gynnas 

 undviks att få kontakt med andra djur om detta skulle kunna skada deras 

välbefinnande (Rådets Förordning (EG) 1099/2009) 

 

Nötkreatur får inte fixeras med följande metoder: 

 upphängning av djur vid dess medvetande 

 mekanisk fastbindning eller fastspänning av djurens ben 

 avskärning av ryggmärgen 

 användning av elektrisk ström som inte bedövar djuren (Rådets Förordning 

(EG) 1099/2009) 
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Endast vissa bedövningsmetoder är tillåtna för avlivning av nötkreatur, se tabell 3. 

Kontroll att bedövningen är verksam fram tills att djuren är avlivade ska göras. Om 

djuren visar tecken på icke-tillräcklig bedövning bör bedövningen upprepas. 

Bedövningsmetoderna som anges i tabell 3 åstadkommer inte omedelbar död och 

ska därför snarast följas av en metod som medför att djuren avlivas, till exempel 

avblodning. Däremot finns undantag för krav av bedövning för djur, vilka slaktas med 

metoder som krävs för religiösa riter, med villkor att slakten sker i ett slakteri. Det 

krävs att ett korrekt halssnitt utförs för att minska lidandet vid slakt utan bedövning 

(Rådets Förordning (EG) 1099/2009). 

 

Tabell 3 Bedövningsmetoder för nötkreatur (Rådets Förordning (EG) 1099/2009) 

METOD BESKRIVNING 

Mekanisk metod  

– bultpistol 

Orsakar svår och irreversibel hjärnskada 

Mekanisk metod  

– kulvapen 

Orsakar svår och irreversibel hjärnskada 

Elektrisk metod  

– elektrisk bedövning, 

enbart över huvudet 

Strömexponering för hjärnan 

 

 

2.4 Sveriges nationella lagstiftning 

Sveriges Djurskyddslag togs i kraft år 1988 och beslutades av riksdagen. Dess 

portalparagrafer är 2 § - Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och 

sjukdom, samt 4 § - Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant 

sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. 

Djurskyddslagen förtydligas i Djurskyddsförordningen som beslutades av regeringen. 

Förordningen i sin tur uttrycks noggrannare i föreskrifterna, vilka utformats av 

Jordbruksverket (Brendov). Utöver EU:s lagstiftning följer nedan Sveriges nationella 

lagstiftning. 
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2.4.1 Produktion 

Djurhållningen ska ske i en god miljö som främjar djurens hälsa och dess naturliga 

beteende (SFS 1988:534). Kalvar ska ha fri tillgång på grovfoder från två veckors 

ålder (SJVFS 2010:15). Utrymmena djuren hålls i ska vara utformade så att samtliga 

djur kan ligga ner samtidigt, röra sig obehindrat samt bete sig naturligt (SFS 

1988:539). Måttbestämmelser för djurs utrymmen finns i Bilaga 2. I stall, byggda 

efter år 2010, ska ett lösdriftssystem upprättas. Heltäckande spaltgolv är enbart 

tillåtet i de fall golvmaterialet är av gummi eller liknande material och endast för 

kalvar äldre än en månad, ungdjur och vuxna tjurar. Djuren och dess liggytor ska 

hållas tillfredsställande rena samt ska liggytorna även vara torra och inneha lämpligt 

strö. Nötkreaturens klövar ska regelbundet kontrolleras och vid behov verkas (SJVFS 

2010:15). 

 

Djur vilka har ärftliga defekter, letalanlag eller andra egenskaper som kan medföra 

lidande för de berörda djuren får inte avlas på. Exempel på missbildningar eller anlag 

som inte får avlas är muskelhypertrofi, sammanvuxna klövar eller hårlöshet (SJVFS 

2009:28). Kvigor bör inte betäckas innan de nått 13 månaders ålder. Kalvning ska ske 

lösgående och uppbindning får endast ske vid förlossningskomplikationer. Mekaniskt 

hjälpmedel vid kalvning kräver godkännande av veterinär (SJVFS 2010:15). 

Behandlingar såsom operativa ingrepp, injektioner eller andra behandlingar under 

allmän- eller lokalbedövning måste utföras av veterinär eller djurhälsopersonal samt 

vara befogat av veterinärmedicinska skäl (SFS 1988:534). Även kastrering, 

svanskupering och avhorning ska vara befogat av veterinärmedicinska skäl samt ske 

under bedövning och utföras av en veterinär eller annan lämplig person (SFS 

1988:539). Endast veterinär får använda elektrisk pådrivare och enbart då det är 

nödvändigt av veterinärmedicinska skäl (SJVFS 2010:15). 

 

Under sommartid ska kalvar äldre än sex månader samt övriga nötkreatur, med 

undantag för tjurar, hållas på bete eller på annat sätt hållas utomhus (SFS 1988:539), 

undantagsvis vid till exempel ofördelaktiga väderförhållanden. Elektrifierad taggtråd 

får inte användas som stängsel. Vid bete får rörelsefriheten inte begränsas, till 
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exempel genom att djur binds samman med varandra. Antalet djur på betesmarken 

ska inte vara högre än att växttillgängligheten på betet kan bibehållas (SJVFS 

2010:15).  

 

2.4.2 Transport  

Djur ska låtas gå i sin egen takt och drivas i ett lugn tempo. Drivhjälpmedel får enbart 

användas för att förhindra att djur vänder sig om samt för att hjälpa dem på rätt håll. 

I de undantagsfall en elektrisk pådrivare används ska stiften på denna vara 

avrundande (SJVFS 2010:2). 

 

2.4.3 Slakt och slaktmetod 

Tillåtna bedövningsmetoder är endast bultpistol eller kulvapen. Nötkreaturs 

rörelsefrihet begränsas genom användning av bedövningsbox, vilken får lov att vara 

utrustad med en anordning som fixerar djurens huvud vid mekanisk bedövning. Vid 

användning av en elektrisk pådrivare ska stiften på denna vara avrundade (SJVFS 

2012:27). Undantaget att slakta djur utan föregående bedövning vid religiösa skäl 

gäller inte i Sverige (Dahlén & Kättström, 2012).  

 

2.5 Irlands nationella lagstiftning 

Utöver EU:s lagstiftning reglerar Irland att operativa ingrepp och procedurer, såsom 

borttagning av vävnad och benstruktur, ska utföras av veterinärmedicinska skäl. 

Dessa ingrepp ska utföras av veterinär och lämpligt bedövningsmedel ska användas 

för att förhindra smärta under operation eller procedur. (Lagtext Irland, 2013). 

 

2.6 Tysklands nationella lagstiftning 

Utöver EU:s lagstiftning reglerar Tyskland att kalvar ska ges råmjölk inom fyra 

timmar efter födseln och efter åtta dagar ska de ha fri tillgång till grovfoder. 
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Lufttemperaturen där kalvar hålls bör vara mellan 5 till 25 grader Celsius. Vid 

hållning av kalvar utomhus behöver inte ovanstående temperaturbestämmelser 

tillämpas men skydd mot vind, regn och sol ska finnas. Måttbestämmelser för 

enskilda boxar samt boxar för grupphållna kalvar finns i Bilaga 3. Om kalvar hålls 

installade på spaltgolv, bör detta vara gummiklätt med en spaltbredd på högst 25 

mm. Då kalvar hålls i grupp ska samtliga individer ha tillgång till varsin 

utfodringsplats samt till en torr liggplats (Lagtext Tyskland, 2001). Vid kastrering av 

tjurkalvar yngre än fyra veckor samt vid avhorning eller för att motverka horntillväxt 

hos nötkreatur yngre än sex veckor krävs ingen bedövning. Elastiska ringar är 

förbjudna att använda vid kastrering eller amputering, med undantag för 

svanskupering på tjurkalvar vilka är yngre än tre månader. Avel får inte ske när 

ärftliga sjukdomar eller beteendestörningar förekommer hos avelsdjuren (Lagtext 

Tyskland, 1972). 

 

2.7 Nederländernas nationella lagstiftning 

Utöver EU:s lagstiftning reglerar Nederländerna att operativa ingrepp endast får 

utföras av veterinärmedicinska skäl (Lagtext Nederländerna, 2011). 

 

2.8 Brasiliens lagstiftning 

Brasilien har främst lagstiftning vad gäller ekologisk nötköttsproduktion. Övrig 

lagstiftning reglerar metoder och hantering kring slakt. Vidare finns 

rekommendationer som ska hjälpa producenterna att få en djupare förståelse för 

djurvälfärd, hur detta kan leda till bättre köttkvalitet och på så sätt bättre ekonomi. 

Dessa rekommendationer är inte lagstiftning men kommer trots det tas med i 

jämförelsen då de är ett förarbete inför framtida lagstiftning (I. Bustamante-Filho, 

personlig kommunikation, 24 april, 2014). 
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2.8.1 Produktion  

Rekommendationer angående dräktiga nötkreatur samt kalvar finns. Dräktiga- och 

digivande nötkreatur bör ha en lämplig betesmark med tillgång till skugga samt fri 

tillgång till vatten. Beteshagar bör inspekteras inför kalvningssäsongen för att minska 

risken för skador på både vuxna nötkreatur och kalvar. Kontroll av dräktiga samt 

nykalvade nötkreatur bör göras två gånger per dygn. Kalvar bör helst dia inom de 

första tre levnadstimmarna. Föräldralösa eller avvisade kalvar ges råmjölk antingen 

genom di från en annan nykalvad ko eller från en råmjölksbank. Efter de första 

levnadsdagarna, då till exempel kalvar lärt sig dia, bör djuren kontrolleras på betet 

en gång dagligen eller minst var tredje dag (Paranhos da Costa, et al. 2013a).  

 

Avhorning och kastrering finns ej reglerat varken som lagstiftning eller som 

rekommendation. Avhorning på kalvar görs oftast inom en månads ålder, då med 

avsaknad av bedövning. Toppen av hornet skärs bort och sedan bränns snittet. Även 

kastrering sker utan föregående bedövning innan kalven är tolv månader gammal 

och ofta är det producenterna själva som utför ingreppet (I. Bustamante-Filho, 

personlig kommunikation, 6 maj, 2014). 

 

2.8.2 Transport 

Rekommendationer för transportmedel, transporttid samt transport finns. 

Nötkreatur som transporteras ska inte ha dålig hälsa, vara skadade eller sjuka och de 

bör hållas i ett gott skick från lastning till slutdestination (Paranhos da Costa et al. 

2013b). 

 

Transporttiden bör inte överstiga tolv timmar, i de fall transporten varar längre ska 

djuren lastas av på lämplig plats för vila, foder och vatten (Paranhos da Costa et al. 

2013b). Vatten bör ges var tolfte timme för vuxna och var åttonde timme för 

ungdjur. När temperaturen är över 40 grader Celsius bör de få dubbla mängder 

vatten (Silva, 2008). Under långa transporter, vilka överstiger tolv timmar, bör djuren 

utfodras och få tillgång till en rastplats. I de fall transporten stannar på vägen bör 
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detta ske lämpligen i skugga och inte under de varmaste timmarna på dygnet. I 

samband med långa transporttider är det bra om transportören kontrollerar 

nötkreaturen regelbundet, främst för att kontrollera att djuren står upp eller 

förekomst av avlidna djur. Djur som ligger ner bör resas så fort som möjligt genom 

att använda rösten, utföra rörelser nära djuren eller klappa i händerna. Vid två eller 

tre försök att resa dem utan resultat kan en elektrisk pådrivare användas, dock bör 

det endast användas i extrema situationer. Om djuren ligger ner då de är skadade, 

sjuka eller så pass trötta att de är oförmögna att kunna stå upp ska transporten för 

de berörda djuren avbrytas eller i värsta fall ska djuren nödavlivas (Paranhos da 

Costa et al. 2013b). Under transporten bör nötkreatur med och utan horn, olika kön 

och storlekar, dräktiga djur samt olika arter separeras (Silva, 2008). Aggressiva djur 

vilka attackerar andra djur bör hållas bundna. Vid uppbindning ska de bindas i 

hornen eller i en grimma, inte runt halsen (Paranhos da Costa et al. 2013b). 

 

Transportmedlets golv bör bestå av ett rutnät av järn med en gummimatta över, 

detta ger djuren komfort och säkerhet samt minskar risken för halk- och fallolyckor. 

För att undvika överbeläggning i transportmedlet bör tabell 4.1 i Bilaga 4 följas 

(Paranhos da Costa et al. 2013b). 

 

2.8.3 Slakt och slaktmetod 

Slakt och slaktmetod regleras genom lagstiftning. Djur ska lastas av från transporten 

så snart som möjligt efter ankomst till slakteriet, vars anläggning och verksamhet bör 

skona djuren från onödig stress, lidande och smärta. Djur som lider eller har skadats i 

samband med transport eller vid ankomst till slakteriet, ska nödavlivas. Djur som 

hålls i fållor eller inhägnader bör skyddas från extrema väderförhållanden samt ha 

tillgång till rent vatten och om djuren hålls i mer än 24 timmar ska de få foder i 

måttliga mängder och intervall. Djur som riskerar att skada varandra ska hållas i 

lämpliga grupper med hänsyn till art, kön, ålder samt ursprung, som till exempel 

produktionsplats. Det är inte tillåtet att slå eller attackera djuren eller att lyfta upp 

dem i ben, horn, päls, öron eller svans. Elektrisk pådrivare får endast användas i 

undantagsfall då djur vägrar förflytta sig och under förutsättning att stötarna inte 
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varar längre än två sekunder (Lagtext Brasilien, 2000). Endast slakt med föregående 

bedövning är tillåtet, dock finns undantag för slakt vid religiösa riter (Lagtext 

Brasilien, 1952). Mekanisk bedövning sker med bultpistol. Djur får inte tas till 

bedövningsbox och fixeras om bedövning inte kan genomföras omgående. 

Avblodning ska ske omedelbart, senast en minut efter att bedövningen skett (Lagtext 

Brasilien, 2000). 

 

2.9 Användning av antibiotika 

En god djurhälsa är ett tecken på en bra djurvälfärd. Antibiotikaresistens kan vara ett 

hot mot både människor och djurs hälsa. För att minimera utveckling av 

antibiotikaresistens behöver användningen av antibiotika reduceras (Dahlén & 

Kättström, 2012). Som första land i världen förbjöd Sverige år 1986 användning av 

tillväxtfrämjande antibiotika. Samma förbud infördes i hela EU år 2006 

(Jordbruksverket, 2013a). Det är även förbjudet att använda hormoner i 

tillväxtfrämjande syfte inom EU (Livsmedelsverket, 2013). Tillförsel av antibiotika i 

foder för tillväxt ges inte de brasilianska produktionsdjuren, dock finns detta ej 

reglerat i lagstiftning. Karenstider för både kött och mjölk tillämpas för både 

antibiotika- och hormonbehandlingar (I. Bustamante-Filho, personlig 

kommunikation, 6 maj, 2014). 
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3. Metod 
Denna litteratursammanställning är kvalitativ då lagstiftning har granskats och 

jämförts. I den jämförande tabellen, tabell 10, har en kvantitativ metod används 

genom ett poängsystem. 

 

Kvalitativ metod – Litteratursökning 

Litteratursammanställningen är baserad på lagstiftning och källor såsom böcker, 

rapporter och vetenskapliga artiklar. En viktig källa har varit boken Welfare Quality® 

Assessment protocol for cattle. De vetenskapliga artiklar som använts i 

litteratursammanställningen har haft både kvalitativ samt kvantitativ ansats och 

hämtats från databasen ScienceDirect i Högskolan i Halmstads bibliotek. Sökorden 

som använts har varit: animal welfare, animal welfare criteria, beef production, 

animal welfare meat, beef quality stress, farm animal welfare. Hjälp med att få fram 

relevant lagstiftning från de utvalda länderna har skett via mailkontakt med 

ambassaderna för respektive land. Jordbruksverket i Sverige samt motsvarigheten i 

Tyskland och Brasilien har varit tillmötesgående med information. Dessutom har 

kontakt tagits med representanter från Lantarbetarnas Riksförbund i Stockholm och 

Bryssel för ytterligare hjälp. Dr. Ivan Bustamante-Filho från Centro Universitaro 

UNIVATES, Brasilien har varit hjälpsam med information om Brasiliens lagstiftning, 

rekommendationer och produktion. 

 

Urval 

Inklusionskriterierna för valda vetenskapliga artiklar har varit att fulltext skulle finnas 

att tillgå, samt information om vad som anses vara bra djurvälfärd och även om och 

hur köttkvaliteten påverkas av djurvälfärd. De vetenskapliga artiklar som valts ut har 

varit på engelska och publicerade främst mellan årtalen 2003-2013. 

Sekundärsökningar i de använda artiklarnas referenslista har gjorts, vilket 

resulterade i fler relevanta och användbara artiklar som stämde överens med 

inklusionskriterierna. Artiklar som uppkommit vid sökningar med de angivna 

sökorden men då fulltext inte har funnits eller vars abstrakt inte varit relevant har 

exkluderats.               
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Analys 

Litteraturen har analyserats genom grundlig läsning samt gallring av information. 

Lagstiftningen har granskats på så sätt att EU:s lagstiftning har legat till grund för de 

utvalda EU länderna, inklusive Sverige. Djurskyddslagstiftningen som presenterats 

under varje EU-land är dess nationella som finns utöver EU:s lagstiftning, för att 

ytterligare säkerställa djurens välfärd. Bedömning av djurskyddslagstiftningen har 

utgått från kriterier för vad som anses vara bra djurvälfärd. 

 

Kvantitativ metod – Poängtabell 

För att underlätta jämförelsen av lagstiftning har poängen noll till tre delats ut efter 

hur de olika ländernas lagstiftningar är utformade. Poängsättningen har baserats på 

vad som anses vara god djurvälfärd utifrån vetenskapliga artiklar samt Welfare 

Quality®s bedömningssystem. Noll poäng betyder att ingen reglering finns. Ett poäng 

betyder att rekommendationer i Brasilien finns, samt då EU:s lagstiftning gäller i 

medlemsländerna och Brasiliens lagstiftning regleras på samma sätt som EU:s. Ett 

poäng har dessutom delats ut till de länder som har nationell lagstiftning utöver 

EU:s, men då djur i vissa fall kan utsättas för lidande trots regleringar. Två poäng 

betyder att Brasiliens lagstiftning inte regleras på samma sätt som EU:s, samt övriga 

länder har nationell lagstiftning utöver EU:s regleringar. Slutligen har tre poäng 

delats ut till de länder vars nationella lagstiftning skiljer sig med en god och positiv 

påverkan för djurvälfärden. 

 

4. Resultat 
Litteratursammanställningens jämförelse av ländernas djurskyddslagstiftning har 

genomförts med Welfare Quality®s välfärdsprinciper som utgångspunkt. 

Välfärdsprinciperna är God utfodring, God omgivande miljö, God hälsa och Naturligt 

beteende. Resultatet har delats upp i avsnitten produktion samt transport och slakt, 

där principerna har beaktats. I texten nedan beskrivs EU:s- och samtliga länders 

nationella lagstiftning, samt Brasiliens rekommendationer. I tabell 4 – 9 beskrivs de 
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viktigaste aspekterna under respektive välfärdsprincip. I tabell 10 har poäng getts till 

respektive land beroende av hur dess lagstiftning påverkar djurvälfärden.  

 

4.1 Produktion 

Välfärdsprincip: God utfodring 

God utfodring innebär att djur bör ha en anpassad och lämplig föda samt tillräcklig 

och åtkomlig vattenförsörjning.  

 EU:s lagstiftning reglerar detta genom att djur ska ha lämpligt foder för ålder 

och art. Kalvar ska få råmjölk inom sina sex första levnadstimmar och 

utfodring till kalvar ska ske två gånger per dag. Vattenförsörjning regleras 

genom att kalvar över två veckors ålder samt övriga nötkreatur ska ha tillgång 

till färskt vatten.  

 Sveriges nationella lagstiftning reglerar att kalvar ska utfodras med grovfoder 

från två veckors ålder.  

 Tysklands nationella lagstiftning har striktare regleringar gällande både 

råmjölk och grovfoder, där råmjölk ska ges inom de fyra första 

levnadstimmarna och kalvar ska ha fri tillgång till grovfoder efter åtta dagars 

ålder. 

 Rekommendationer som finns i Brasilien gäller dräktiga- och digivande 

nötkreatur, vilka ska ha lämplig betesmark och fri tillgång på vatten. Kalvar 

bör få i sig råmjölk inom de tre första levnadstimmarna. 

 

Tabell 4 Jämförande av principen God utfodring vid produktion 

 EU Sverige Irland Tyskland Nederländerna Brasilien 

Råmjölk Inom de 6 första 
levnadstimmarna 

EU:s 
lagstiftning 

EU:s 
lagstiftning 

Inom de 4 första 
levnadstimmarna 

EU:s 
lagstiftning 

Inom de 3 
första 
levnads-
timmarna* 

Grovfoder 
till kalvar 

Utfodring 2 
gånger/dag 

Fri 
fodertillgång 
> 14 dagars 
ålder 

EU:s 
lagstiftning 

Fri fodertillgång 
> 8 dagars ålder 

EU:s 
lagstiftning 

Ej reglerat, 
hålls dock 
på 
betesmark 

*Endast rekommendationer 
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Välfärdsprincip: God omgivande miljö 

En god omgivande miljö innebär att djur ska ha tillgång till en komfortabel viloplats, 

tillfredsställande temperatur samt rörelsefrihet. Om tillgång till utevistelse finns 

anses detta mest optimalt för djuren.  

 EU:s lagstiftning reglerar att djur inte får leva i ständigt mörker, samt att 

utegångsdjur ska ha tillgång till skydd. Kalvar ska ha plats att ligga och stå 

samt ska kalvar upp till två veckors ålder ha en ströbädd. Måttbestämmelser 

för kalvar återfinns i Bilaga 1. Uppbundna djur ska ha ett anpassat utrymme 

så deras fysiologiska beteende tillgodoses. Temperaturen ska inte vara 

skadlig för djuren.  

 Sveriges nationella lagstiftning reglerar dessutom att heltäckande spaltgolv 

ska vara av gummi eller liknande material och får endast användas för kalvar 

äldre än en månad, ungdjur och vuxna tjurar. Stall, vilka är byggda efter år 

2010, ska vara lösdriftsstall. Samtliga djur ska kunna ligga ner samtidigt, röra 

sig obehindrat samt bete sig naturligt. Sverige har även måttbestämmelser 

som återfinns i Bilaga 2. Liggytor ska hållas tillfredsställande rena och torra 

samt inneha lämpligt strö. Nötkreatur, med undantag för kalvar yngre än sex 

månader och tjurar, ska hållas utomhus under sommartid. Elektrifierad 

taggtråd är inte tillåtet att använda som stängsel. På bete får djur inte bindas 

ihop med varandra.  

 I Tysklands nationella lagstiftning återfinns en temperaturreglering för kalvar. 

Måttbestämmelser för kalvar hittas i Bilaga 3. Vid hållande av kalvar på 

spaltgolv ska detta vara gummiklätt. Vid grupphållning av kalvar ska samtliga 

individer ha tillgång till varsin utfodringsplats samt en torr liggplats. 

 Enligt Brasiliens rekommendationer bör dräktiga- och digivande nötkreatur 

ha tillgång till skugga, samt bör beteshagar kontrolleras för att minimera 

skaderisker. 
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Tabell 5 Jämförande av principen God omgivande miljö vid produktion 

 EU Sverige Irland Tyskland Nederländerna Brasilien 

Bete Ej reglerat Beteskrav, 
undantag 
kalvar och 
tjurar 

Ej reglerat Ej reglerat Ej reglerat Ej reglerat, 
hålls dock på 
betesmark 

Temperatur Får inte 
vara 
skadlig 

EU:s 
lagstiftning 

EU:s 
lagstiftning 

Mellan  
5 – 25°C 

EU:s lagstiftning Före-
kommer ej 

Heltäckande 
spaltgolv 

Ej reglerat Tillåtet av 
gummi-
material, för 
kalvar > 1 
månad, 
ungdjur och 
vuxna tjurar, 
spaltöppning 
25 – 35 mm 

Ej reglerat Tillåtet av 
gummi-
material för 
kalvar, 
spalt-
öppning  
25 mm 

Ej reglerat Före-
kommer ej 

Måttbestämmelser:     

Kalvar Gruppbox: 
1.50 – 1.80 
m2/djur 

Ensambox: 
1.20 – 1.54 
m2/djur 
Gruppbox*: 
1.50 – 2.20 
m2/djur 

EU:s 
lagstiftning 

Ensambox: 
0-96 – 2,88 
m2/djur 
Gruppbox:  
4,5 – 6  
m2/3 djur 

EU:s lagstiftning Före-
kommer ej 

Ungdjur Ej reglerat Gruppbox*: 
2.90 – 4.80 
m2/djur 

Ej reglerat Ej reglerat Ej reglerat Före-
kommer ej 

Vuxna 
nötkreatur 

Ej reglerat Gruppbox*: 
4.80 – 8.50 
m2/djur 

Ej reglerat Ej reglerat Ej reglerat Före-
kommer ej 

* Gruppbox – Ströbädd med utfodring. Fler utrymmesvarianter hittas i Bilaga 2.  

 

Välfärdsprincip: God hälsa 

En god hälsa innebär att djuren ska vara fria från skador, såsom hudskador och 

motoriska störningar, fria från sjukdomar och fria från smärta.  

 EU:s lagstiftning reglerar att stallutrymmen inte ska skada djuren och vid 

uppvisande av skada och sjukdom ska veterinär tillkallas vid behov. 

Avelsförfaranden ska inte tillämpas om det kan orsaka lidande eller skada för 

något av de berörda djuren.  

 Sveriges nationella lagstiftning reglerar att djuren ska vara tillfredsställande 

rena och dess klövar ska kontrolleras samt verkas vid behov. Kvigor ska inte 

betäckas innan 13 månaders ålder och djur vilka har ärftliga defekter, 
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letalanlag eller andra egenskaper som kan medföra lidande för de berörda 

djuren ska inte avlas på. Mekaniskt hjälpmedel vid kalvning får endast 

användas efter veterinärs godkännande.  

 Enligt Sverige och Irlands nationella lagstiftning ska operativa ingrepp ske av 

veterinär samt vara befogat av veterinärmedicinska skäl och ske med 

bedövningsmedel.  

 I Tysklands nationella lagstiftning regleras bedövningskrav gällande kastrering 

efter fyra veckor samt avhorning efter sex veckor. Elastiska ringar får endast 

användas vid svanskupering på tjurkalvar yngre än tre månader. Vid 

förekomst av ärftliga sjukdomar eller beteendestörningar får avel inte 

förekomma.  

 Nederländernas nationella lagstiftning reglerar att operativa ingrepp ska vara 

befogat av veterinärmedicinska skäl. 

 Inga rekommendationer finns angående operativa ingrepp i Brasilien. 

 Tillväxtfrämjande antibiotika är inte tillåtet i något av EU:s länder, och 

används inte heller i Brasilien. 
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Tabell 6 Jämförande av principen God hälsa vid produktion 

 EU Sverige Irland Tyskland Nederländerna Brasilien 

Operativa ingrepp:      

Kastrering Ej 
reglerat 

Veterinär-
medicinska 
skäl, med 
bedövning 

Veterinär-
medicinska 
skäl, med 
bedövning 

Ingen 
bedövning 
< 4 veckors 
ålder, 
elastiska 
ringar ej 
tillåtet 

Veterinär-
medicinska skäl 

Ej reglerat, 
sker 
generellt 
utan 
bedövning 

Avhorning Ej 
reglerat 

Veterinär-
medicinska 
skäl, med 
bedövning 

Veterinär-
medicinska 
skäl, med 
bedövning 

Ingen 
bedövning 
< 6 veckors 
ålder 

Veterinär-
medicinska skäl 

Ej reglerat, 
sker 
generellt 
utan 
bedövning 

Svanskupering Ej 
reglerat 

Veterinär-
medicinska 
skäl, med 
bedövning 

Veterinär-
medicinska 
skäl, med 
bedövning 

Elastiska 
ringar < 3 
månaders 
ålder 

Veterinär-
medicinska skäl 

Ej reglerat, 
sker 
generellt inte 

Klövhälsa Ej 
reglerat 

Verkning 
vid behov 

Ej reglerat Ej reglerat Ej reglerat Ej reglerat 

Tillväxt-
främjande 
antibiotika 

Ej 
tillåtet 

EU:s 
lagstiftning 

EU:s 
lagstiftning 

EU:s 
lagstiftning 

EU:s lagstiftning Förekommer 
ej 

Avel Får ej 
medföra 
lidande, 
undan-
tag finns 

Ej vid 
ärftliga 
defekter, 
kvigor bör 
vara > 13 
månaders 
ålder vid 
befruktning 

EU:s 
lagstiftning 

Ej vid 
ärftliga 
sjukdomar 
och 
beteende-
störningar 

EU:s lagstiftning Ej reglerat 

 

Välfärdsprincip: Naturligt beteende 

Djuren ska kunna utföra sociala och andra behov, ha en sund relation med 

människor samt ett gott känslomässigt tillstånd.  

 EU:s lagstiftning reglerar detta genom att uppbundna djur ska ha ett 

anpassat utrymme så dess etologiska beteende tillgodoses. Kalvar upp till 

åtta veckors ålder som lever i enskild box, ska kunna ha ögonkontakt och 

direktberöring med varandra. Efter åtta veckor ska kalvar inte längre hållas i 

enskild box.  
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 Sveriges nationella lagstiftning reglerar att djurhållning ska ske så djurens 

naturliga beteende främjas. Kalvning ska ske lösgående. Elektrisk pådrivare 

får endast användas av veterinär av veterinärmedicinska skäl.  

 Brasilien har inga rekommendationer, dock hålls djuren på bete och får då 

utlopp för sitt naturliga beteende. 

 

Tabell 7 Jämförande av principen Naturligt beteende vid produktion 

 EU Sverige Irland Tyskland Nederländerna Brasilien 

Elektrisk 
pådrivare 

Ej reglerat Endast av 
veterinär 

Ej reglerat Ej reglerat Ej reglerat Ej reglerat 

Kalvning Ej reglerat Lösgående Ej reglerat Ej reglerat Ej reglerat Ej reglerat 

 

4.2 Transport & slakt 

Välfärdsprincip: God utfodring 

 I EU:s lagstiftning är det reglerat att under transport ska djuren få foder och 

vatten med lämpliga intervall samt att om slakt vid ankomst till slakteri dröjer 

ska djuren utfodras och vattnas.  

 Brasilien har rekommendationer gällande transport, då vatten och foder bör 

ges var tolfte timme till vuxna nötkreatur och var åttonde timme för unga 

djur. Vid hög yttertemperatur bör vatten ges i dubbla mängder. Lagstiftning i 

Brasilien reglerar att djuren ska ha tillgång till rent vatten vid uppstallning på 

slakteri, samt foder vid ytterligare fördröjning av slakt.  

 

Välfärdsprincip: God omgivande miljö 

 I EU:s transportförordning regleras hur transportmedlet ska vara konstruerat 

för att djuren inte ska utsättas för lidande och så att djurens säkerhet tryggas. 

EU:s slaktförordning reglerar att om slakt dröjer efter ankomst till slakteri ska 

djuren ha tillgång till lämpligt strömaterial samt ha tillräckligt med utrymme 

för att kunna stå upp och ligga ned. 

 Rekommendationer i Brasilien reglerar transportmedlets golv. 

Överbeläggning i transporten regleras med hjälp av måttbestämmelser i 

Bilaga 4. Brasiliens lagstiftning reglerar att slakterier bör vara konstruerade 
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på ett sätt som skonar djuren från stress och lidande. Då djur hålls utomhus 

bör de skyddas från ofördelaktiga väderförhållanden.  

 

Välfärdsprincip: God hälsa 

 Vid transport reglerar EU:s lagstiftning att sjuka, skadade eller fysiskt svaga 

djur inte får transporteras. Transporten får endast ske under åtta timmar och 

ska inte ske så att djuren skadas. Om djur blir sjuka eller skadade under 

transport ska veterinärvård ges eller vid behov nödslaktas. Transportmedlet 

ska vara konstruerat så att djuren inte kommer till skada. Vid slakt ska skador 

undvikas. Vid avlivning i samband med slakt ska lindring av känslotillstånd 

såsom stress och smärta ske genom bedövning, i vissa undantagsfall såsom 

vid religiösa riter krävs inte bedövning. Metoder för fixering av nötkreatur i 

samband med slakt får inte vara till exempel upphängning av djur vid dess 

medvetande eller avskärning av ryggmärgen. Kontroll att bedövningen är 

verksam ska göras.  

 I Sverige ska all slakt ske med föregående bedövning samt ska bedövningsbox 

användas.  

 Rekommendationer i Brasilien finns angående att djur inte bör ha dålig hälsa, 

skada eller sjukdom vid transport. Vid uppkommande skada eller sjukdom 

bör transporten avbrytas eller bör berörda djur nödavlivas. Transporttiden 

bör inte överskrida tolv timmar. Brasiliens lagstiftning reglerar att nödslakt 

ska ske om djuren är i ett lidande tillstånd vid ankomst till slakteriet. Slakt ska 

ske med föregående bedövning, med undantag vid religiösa riter. 

 
Tabell 8 Jämförande av principen God hälsa vid transport och slakt 

 EU Sverige Irland Tyskland Nederländerna Brasilien 

Bedövning 
vid slakt 

Ja, med 
undantag 

Ja, utan 
undantag 

EU:s 
lagstiftning 

EU:s 
lagstiftning 

EU:s lagstiftning Ja, med 
undantag 

Tillåtna 
bedövnings- 
metoder 

Bultpistol, 
kulvapen, 
elektrisk 
bedövning 

Bultpistol, 
kulvapen 

EU:s 
lagstiftning 

EU:s 
lagstiftning 

EU:s lagstiftning Bultpistol 

Transporttid 8 timmar EU:s 
lagstiftning 

EU:s 
lagstiftning 

EU:s 
lagstiftning 

EU:s lagstiftning 12 
timmar* 

*Endast rekommendationer 
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Välfärdsprincip: Naturligt beteende 

Djurskötare bör främja en god relation mellan människa och nötkreatur. Tvång 

definieras av användning av elektrisk pådrivare, käpp eller liknande. 

 Enligt EU:s lagstiftning är det förbjudet att skada, skrämma eller tillfoga 

djuren lidande. Elektriska pådrivare får endast användas då vuxna nötkreatur 

vägrar förflytta sig framåt. Djur med olika förutsättningar, såsom icke-

bundna och bundna, ska hållas åtskilda. Nötkreatur som inte är vana vid att 

vara bundna får inte bindas, de får inte heller bindas i nosring, horn eller 

ben.  

 Sveriges nationella lagstiftning reglerar att djuren ska drivas i ett lugnt 

tempo. I de fall en elektrisk pådrivare används ska stiften vara avrundade.  

 I Brasilien rekommenderas att djur som har lagt sig i samband med transport 

bör resas. Vid försök att resa djuren utan resultat får en elektrisk pådrivare 

användas. Djur med olika förutsättningar ska hållas åtskilda. Vid uppbindning 

ska djuren bindas i hornen eller i en grimma, inte runt halsen. Brasiliens 

lagstiftning reglerar att djur ska hållas i lämpliga grupper, till exempel art, 

kön och ålder. Djur får inte hanteras på ett sätt som orsakar djuren lidande 

eller smärta. Elektrisk pådrivare får endast användas i undantagsfall vid 

slakterier. 

 
Tabell 9 Jämförande av principen Naturligt beteende vid transport och slakt 

 EU Sverige Irland Tyskland Nederländerna Brasilien 

Elektrisk 
pådrivare 

Tillåtet i 
vissa 
situationer 

Avrundade 
stift 

EU:s 
lagstiftning 

EU:s 
lagstiftning 

EU:s lagstiftning Transport: För 
att resa 
djuren* 
Slakt: Endast 
undan- 
tagsfall 

Upp-
bindning 

Får ej 
bindas i 
nosring, 
horn eller 
ben 

EU:s 
lagstiftning 

EU:s 
lagstiftning 

EU:s 
lagstiftning 

EU:s lagstiftning Bör bindas i 
grimma eller 
horn* 

*Endast rekommendationer 

 



31 
 

4.3 Jämförande tabell 

För att underlätta och få en klarare översikt av jämförelsen visas i tabell 10 poäng 

som delats ut efter vad som anses mest optimalt utifrån djurvälfärd.  

 

Förklaring av poängsättning i tabell 10: 

0 p: ingen reglering, varken lagstiftning eller rekommendation  

1 p: rekommendationer i Brasilien, samt då EU:s lagstiftning gäller i 

medlemsländerna och Brasiliens lagstiftning regleras på samma sätt som EU:s 

1 p: nationell lagstiftning förekommer, men då djur i vissa fall ändå kan utsättas för 

lidande 

2 p: Brasiliens lagstiftning regleras inte på samma sätt som EU:s samt övriga länders 

nationella lagstiftning utöver EU:s  

3 p: nationell lagstiftning skiljer sig med en positiv betydande påverkan för god 

djurvälfärd 
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Tabell 10 Jämförande poängsättning av viktiga aspekter utifrån djurvälfärd 

Välfärdsprinciper  Sverige Irland Tyskland Nederländerna Brasilien 

God utfodring Råmjölk 1 p 1 p 2 p 1 p 1 p * 

Foder till kalvar 2 p 1 p 2 p 1 p 0 p  

men tillgång till 

bete 

God omgivande 

miljö 

Bete 2 p 0 p 0 p 0 p 0 p  

men hålls alltid på 

bete 

Temperatur 1 p 1 p 2 p 1 p Förekommer ej 

Heltäckande spaltgolv 2 p 0 p 2 p 0 p Förekommer ej 

Måttbestämmelser: 

Kalvar 3 p 1 p 3 p  1 p Förekommer ej 

Ungdjur 2 p 0 p 0 p 0 p Förekommer ej 

Vuxna nötkreatur 2 p 0 p 0 p 0 p Förekommer ej 

God hälsa Operativa ingrepp: 

Kastrering 3 p 3 p 1 p 1 p 0 p 

Avhorning 3 p 3 p 1 p 1 p 0 p 

Svanskupering 3 p 3 p 1 p 1 p Förekommer ej 

Bedövning vid slakt 2 p 1 p 1 p 1 p 1 p 

Tillåtna 

bedövningsmetoder 

2 p 1 p 1 p 1 p 2 p 

Klövhälsa 2 p 0 p 0 p 0 p 0 p 

Transporttid 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p * 

Tillväxtfrämjande 

antibiotika 

1 p 1 p 1 p 1 p Förekommer ej 

Naturligt beteende Avel 3 p 1 p 2 p 1 p 0 p 

Kalvning 2 p 0 p 0 p 0 p 0 p 

Elektrisk pådrivare: 

Produktion 2 p 0 p 0 p 0 p 0 p 

Transport & slakteri 2 p 1 p 1 p 1 p 1 p 

Summa poäng Maxpoäng 60 41 poäng 19 poäng 21 poäng 13 poäng 6 poäng 

(maxpoäng 33) 

Summa procent  68 % 32 % 35 % 22 % 10 % 

(18 %) 

* Endast rekommendation 

 

Resultatet av tabell 10 visar att Sverige har den mest optimala lagstiftningen utifrån 

djurvälfärd. Efter Sverige kommer Tyskland, tätt följt av Irland. Tyskland har en hög 

nationell lagstiftning men brister vid regleringar angående operativa ingrepp där 

istället Irland ligger i framkant. Angående Brasiliens maximalpoäng kan denna ändras 

till 33 poäng, för att en mer rättvis bedömning ska kunna göras. De poäng som inte 
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är medräknade är där lagstiftning eller rekommendationer inte förekommer då de 

inte är relevanta på grund av deras hållningssätt.  

 

4.4 Köttkvalitet 

Hantering av nötkreatur kan påverka dess välfärd, då djur som känner rädsla för 

människor kan ha sämre välfärd samt vara stressade. Om nötkreatur däremot vänjs 

vid mänsklig kontakt minskar stressreaktionerna och de blir mer lätthanterliga 

(Probst et al. 2012). Även en ny miljö samt hunger och törst kan innebära stressfulla 

situationer för djur (Muchenja et al. 2009). En av de mest stressfulla situationerna 

för nötkreatur anses vara vid hanteringen före samt vid slakt. När nötkreatur känner 

rädsla och oro frisätts stresshormoner såsom kortisol och katekolaminer (Probst et 

al. 2012), som i sin tur sätter igång glykogentömningen i musklerna (Muchenja et al. 

2009). Glykogen, vilket är musklernas energireserv, bryts ned till glukos vid aeroba 

förhållanden och mjölksyra vid anaeroba förhållanden. Avblodningen vid slakt är en 

anaerob process där mjölksyran sänker muskelns pH (Lärn-Nilsson et al. 1998) till det 

optimala pH = 5,5 – 5,6. Om glykogentömningen istället sker innan slakt orsakar 

detta ett högre pH i musklerna (Ferguson & Warner 2008; Muchenja et al. 2012). Ett 

högre pH påverkar köttkvaliteten på så sätt att köttet får en mörkare färg, större 

variation i köttets mörhet, minskad kapacitet att hålla vatten samt reducerad smak 

(Miranda-de la Lama et al. 2013; Muchenja et al. 2012; Probst et al. 2012). Vidare 

kan ett högre pH dessutom leda till oönskad lukt på grund av mikroorganismstillväxt 

(Muchenja et al. 2012). 
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5. Diskussion 
Poängsättning och tolkning i tabell 10 har gjorts utifrån den lagstiftning och 

vetenskap som litteratursammanställningen är grundad på. Trots detta kan en 

bristande bedömning ha gjorts, eftersom översättning och tolkning av lagstiftning 

inte har gjorts av sakkunnig. Brasiliens poängsättning i tabellen kan anses svag, då 

lagstiftning är knapphändig och landet har ett givet hållningssätt. Till exempel hålls 

nötkreatur alltid på bete då detta är det enklaste sättet för uppfödning. Dock har 

inte Brasilien fått några poäng för detta i tabellen, just för att det inte finns 

regleringar kring det. Därför kan Brasiliens maximalpoäng sänkas, då 

rekommendationer och hållningssätt bör beaktas för en mer verklighetstrogen och 

rättvis bedömning. Att djurskyddslagstiftning skiljer sig åt så pass mycket i olika 

länder kan bero på många olika aspekter såsom prioriteringar i landet, industri- eller 

utvecklingsland, ekonomi samt kunskap och intresse för djurvälfärd. Kunskap skulle 

kunna sägas vara den grundläggande faktorn, då det kan utveckla ett intresse för 

djurvälfärd och en bättre köttkvalitet, vilket i sin tur kan leda till en bättre ekonomi. 

Ett utvecklingsland som Brasilien har inte haft de prioriteringar som västvärlden, 

men det arbete som gjorts med rekommendationer tyder på ett steg mot en bättre 

djurvälfärd. 

 

Resultatet av litteratursammanställningens jämförelse stödjer påståendet att Sverige 

har en strikt djurskyddslagstiftning, även om den brister i vissa avseenden. 

Jämförelsen visar att även Tyskland håller en hög nivå på sin nationella 

djurskyddslagstiftning. Däremot har Tyskland viss nationell lagstiftning som är 

mindre optimal ur djurvälfärdssynpunkt. De främsta skillnaderna i Sverige och 

Tysklands lagstiftning är råmjölksgiva och grovfodertillgång till kalvar samt 

bedövning vid operativa ingrepp och slakt. Övrigt följer Irland och Nederländerna 

främst EU:s lagstiftning med viss kompletterande nationell lagstiftning. Som tidigare 

nämnts består Brasiliens djurskydd främst av rekommendationer och en mindre 

andel lagstiftning. Brasilien är ett stort land till ytan, varför det är svårt för 

myndigheter att kontrollera att befintlig lagstiftning efterföljs (I. Bustamante-Filho, 

personlig kommunikation, 29 april, 2014). Om lantbrukarna får mer kunskap och 
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förståelse om djurvälfärd genom rekommendationerna kommer detta 

förhoppningsvis leda till en kontinuerlig utveckling av djurhållning och djurskydd.  

 

Då studier visat att kalvars kapacitet att ta upp antikroppar från råmjölk avtar med 

två gram per liter efter varje 30 minuter efter födsel (Rajala & Castrén, 1995; Quigley 

& Drewry, 1998), kan de två timmar som skiljer i lagstiftningen mellan EU och 

Tyskland vara av betydelse för en god vidareuppfödning hos kalvar. Vidare har även 

Brasilien goda rekommendationer vad gäller råmjölk, då det finns 

rekommendationer att kalvar bör dia inom tre timmar efter födsel. Ur teoretiskt 

perspektiv har Brasilien de främsta rekommendationerna gällande råmjölk. En 

aspekt är däremot att i Brasilien hålls nötkreatur ofta i större hjordar varför det kan 

vara svårt att kontrollera att nyfödda kalvar får dia inom tre timmar. Sverige och 

Tyskland är de enda länder med reglering gällande grovfodertillgång till kalvar, där 

åldern för första utfodring skiljer sig med sex dagar. Är dessa sex dagar betydande 

för en god vidareuppfödning? Utveckling av kalvars våm kräver stärkelserikt foder 

(Morisse et al. 2000), därför har en tidig övergång från endast mjölkutfodring till en 

kombinerad utfodring med tillgång till grovfoder en betydande roll. Bland annat 

utvecklas storlek, pH samt muskler i våmmen då kalvar har en tidig 

grovfoderkonsumtion (Van Ackeren et al. 2009). Vad som är svårt att tolka är vad 

som menas med tidig övergång till grovfoder. Inga konkreta studier på att sex dagars 

åldersskillnad skulle ha någon större betydelse för våmutvecklingen har hittats till 

denna litteratursammanställning. Däremot finns studier som visar att utfodring med 

enbart vätska hämmar utvecklingen av våmmen (Van Ackeren et al. 2009). Därför 

kan det istället nämnas att övriga EU-länder inte har någon specifik reglering kring 

vid vilken ålder grovfoder till kalvar ska ges. Emellertid säger EU:s lagstiftning att djur 

ska utfodras med lämpligt foder för ålder och art. Det blir därför fritt för 

producenterna att tolka lagstiftningen och på så sätt själv reglera vid vilken ålder 

grovfodergivan till kalvar ges. Brasilien har ett klimat som möjliggör att djuren hålls 

utomhus på bete året om, vilket medför att kalvar oftast föds utomhus på bete där 

de kan börja beta i tidig ålder och på så sätt få utlopp för sitt naturliga beteende.  
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För en god omgivande miljö regleras heltäckande spaltgolv i den svenska och tyska 

lagstiftningen. Spaltgolv bör vara gummiklätt för en halkfri golvyta, då nötkreatur har 

möjlighet att uppvisa sociala interaktioner samt naturligt beteende utan att riskera 

att halka (Absmanner et al. 2009; Cozza et al. 2013). Detta bekräftar även Welfare 

Quality®s välfärdskriterier. Spaltgolv med betongmaterial har däremot visats vara en 

riskfaktor för motoriska störningar såsom hälta, vilket kan leda till att nötkreatur 

tillbringar mer tid liggandes (Absmanner et al. 2009; Cozza et al. 2013). En teori som 

kan dras utifrån detta är att hudskador, såsom liggsår och frätskador från fekalier 

och urin, kan uppstå i de fall nötkreatur ligger ner i längre perioder. Även problem 

vid gummiklätt spaltgolv kan uppstå då klövarna ej slits på samma sätt som vid 

betongspalt. Hudskador och klövvård ingår i välfärdsprincipen god hälsa, vilket 

påvisar att välfärdsprinciperna behöver fungera tillsammans för att uppnå en 

optimal djurvälfärd. Sverige är det enda land i jämförelsen som förebygger 

övervuxna klövar genom kontroll och verkning. Teoretiskt sett fungerar det därför 

att ha gummiklätt spaltgolv i Sverige utan att djurhälsan påverkas negativt. En god 

omgivande miljö uppnås inte endast golvmaterial beaktas utan även utrymmena 

djuren hålls i. Studier har visat ett samband mellan vilotid och tillväxt (Hänninen et 

al. 2005). Detta kan styrkas genom studier där utrymmen med måttet 1,5 m2 per 

ungdjur har uppvisats ha en negativ effekt på nötkreaturs tillväxt då vilotiden kan 

minska och ett aggressivt beteende kan framträda (Fisher et al. 1997; Gupta et al. 

2007). Efter dessa vetenskapliga resultat kan det konstateras att Sverige har den 

lagstiftning som främst främjar djurens utrymmesbehov genom måttbestämmelser 

för nötkreatur med olika förutsättningar och behov.  

 

Enligt Welfare Quality®s bedömning av deras kriterier är tillgänglig utevistelse eller 

betesmark mest optimal för djurvälfärd. Att bete föredras av nötkreatur har även 

visats då de får utlopp för sitt naturliga beteende (Lee et al. 2013). Brasiliens 

hållningssätt kan därför ses som god utifrån välfärdskriterierna. I EU är Sverige det 

enda land i jämförelsen med beteskrav. Undantag i beteskravet är att tjurar inte 

måste gå på bete. De kan hållas inomhus från födsel fram till slakt på heltäckande 

gummispalt, vilket inte kan anses vara det mest optimala ur djurvälfärdssynpunkt. 

Tjurar har samma behov och bör ha samma förutsättningar som övriga nötkreatur. 
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En anledning till detta undantag kan vara en säkerhetsåtgärd för djurhållarna, om 

tjurar befinner sig på en stor area såsom betesmark kan de vara aggressiva och 

svårhanterliga. Som ett alternativ för att tjurar ska ha samma förutsättningar för 

utevistelse som andra nötkreatur, kan de kastreras och födas upp som stutar. Dock 

kan kastrering vara ekonomiskt ohållbart för producenter då bedövning och 

veterinärkostnad kan bli hög. 

 

Operativa ingrepp, såsom kastrering, avhorning och svanskupering är en viktig del i 

principen god hälsa. Det kan tyckas självklart att bedövning ska ges vid dessa 

ingrepp, dock är så inte fallet i viss lagstiftning. EU:s lagstiftning har inga regleringar 

för operativa ingrepp vilket betyder att EU:s medlemsländer nationellt får reglera 

detta. Endast Sverige och Irland kräver bedövning vid operativa ingrepp medan 

Tyskland har undantag för unga kalvar där ingen bedövning krävs. Vad som för övrigt 

kan nämnas är att Nederländerna, liksom Sverige och Irland, endast tillåter dessa 

ingrepp av veterinärmedicinska skäl. Dock anges inga regleringar angående 

bedövning, vilket kan tolkas att det är tillåtet att utföra operativa ingrepp utan 

bedövning vid vilken ålder som helst. Då Brasiliens nötkreatur inte könsuppdelas vid 

uppfödning krävs kastrering av tjurar. Kastrering sker innan en ålder av tolv månader 

på produktionsgården av djurhållarna utan bedövning. Att kastrera utan bedövning 

kan tyckas orsaka djuren smärta och lidande, vilket är bevisat genom studier att 

oavsett metod eller ålder ger kastrering upphov till smärta, även under första 

levnadsveckan. Smärtan kan reduceras med bedövning i samverkan med 

smärtstillande, dock betyder inte detta att kastrering är en smärtfri procedur 

(Boesch, 2008; Rault et al. 2011; Thüer, 2007). Även avhorning och borttagning av 

horn har visats orsaka smärta. Vid avhorning bör därför lokalbedövning användas för 

lindring av smärta (Stafford & Mellor, 2011). Gällande svanskupering kan det 

diskuteras varför ingreppet görs. I en produktion där nötkreatur hålls i större flockar 

har kastrering och avhorning en betydande roll då det förhindrar oönskad 

reproduktion och skador. Svanskupering görs främst för att hålla djuren rena. Hålls 

nötkreaturen i en ren och god omgivande miljö borde inte svanskupering behöva 

genomföras. Individen påverkas dessutom negativt då svansens naturliga funktion 

avtar och till exempel flugor och insekter inte kan viftas bort. Studie styrker 
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föregående påstående med att smärtan vid svanskuperingsingreppet inte väger upp 

funktionen av svanskupering (Sutherland & Tucker, 2011). Operativa ingrepp överlag 

borde innefatta bedövning även för kalvar. Vissa åsikter är att kalvar inte känner 

smärta på samma sätt som vuxna nötkreatur, men snarare kan det vara att kalvar 

inte gör motstånd på samma sätt som vuxna nötkreatur och på grund av det 

uppfattas smärtan som mildare. Att unga djur känner smärta är konstaterat. Tyckas 

kan även att efterbehandling med smärtstillande kan behöva ges för att ytterligare 

lindra efterkommande smärta efter kastrering och avhorning av nötkreatur.  

 

Ett hett diskuterat ämne är bedövning vid slakt, där Sverige är det enda EU-land som 

förbjuder all slakt utan föregående bedövning. I övriga EU-länder samt i Brasilien 

finns undantag för religiös slakt. Enligt Welfare Quality®s välfärdskriterie bör djur 

inte lida av smärta orsakad av slakt, då det redan är en stressfull situation. Studier 

visar dessutom att bedövningsmetod är av betydelse för glykogentömningen i 

musklerna. Vid bedövning med bultpistol förekom mer glykogen i musklerna än vid 

bedövning med elektricitet. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad då djuren 

hade bedövats med elektricitet eller slaktats utan föregående bedövning (Önenç & 

Kaya, 2004). Bultpistol kan därför anses vara den mest optimala bedövningsmetoden 

för nötkreatur. I Brasilien är bultpistol den enda bedövningsmetod som används. Till 

skillnad från Sverige får elektricitet användas i övriga EU-länder. En önskvärd 

utveckling i samband med slakt hade varit att djurvälfärden tas i akt även i livets 

slutskede och att djuren inte orsakas mer lidande än nödvändigt. De religiösa riter 

där avblodning sker utan föregående bedövning är halalslakt i islam samt kosherslakt 

i judendom. Skillnader i dessa religiösa riter är att koscherslakt inte accepterar 

bedövning innan slakt, därför är detta förbjudet i Sverige (Jordbruksverket, 2013b). 

Däremot accepterar vissa muslimska grupper världen över bedövning innan djuren 

avblodas, vilket möjliggör tillämpningen av föregående bedövning i fler länder. 

Problem med föregående bedövning påstås vara att blodflödet vid avblodning 

försämras, vilket har motbevisats (Robins et al. 2014). En fråga att ställa sig utifrån 

djurvälfärd är varför det förekommer slakt utan föregående bedövning? Det har 

visats främst att djuren känner smärta och ökad stress, vilket i sin tur dessutom kan 

leda till en sämre köttkvalitet. Vidare fungerar blodflödet vid avblodningen på 
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samma sätt som vid ett bedövat djur. Att föregående bedövning därtill är accepterat 

av muslimska grupper världen över, gör frågan ännu mer relevant. Deras acceptans 

kan öppna nya dörrar för andra religiösa samfund att överväga slaktmetoder som 

främjar djurvälfärden.  

 

Transporttiden skiljer sig med fyra timmar mellan EU:s lagstiftning och Brasiliens 

rekommendationer. Det kan tänkas att transport är en stressfaktor för djuren och då 

bör en så kort transporttid som möjligt eftersträvas, dels för att uppnå en god 

djurvälfärd och dels för bättre köttkvalitet, vilket också styrks av Minka och Ayos 

(2007) studie. Under transport bör djuren få både foder och vatten, speciellt vid 

varmare klimat som kan förekomma i Brasilien. Temperaturer över 30 grader Celsius 

har visats ha en negativ effekt på djurvälfärden (Schwartzkopf-Genswein et al. 2012). 

Då dessa högre temperaturer ofta kan förekomma i Brasilien är det ofrånkomligt att 

undvika transport under sådana förhållanden. Som kompensation vid så pass höga 

temperaturer kanske oftare vattning ska övervägas. Brasiliens rekommendationer 

med tolv timmars intervall kan anses som en för lång period utan vätska. Tilläggas 

bör att olika raser brukas i Brasilien och EU, i Brasilien hålls nötköttsraser vilka 

möjligtvis kan anpassa sitt vätskebehov då de är mer lämpade för ett varmare klimat. 

 

Vad som även är viktigt att diskutera överlag är uppföljning av lagstiftning. Då detta 

ämne inte ingått i litteratursammanställningen har det inte heller kontrollerats hur 

uppföljning går till i de olika länderna. Dock är det en viktig aspekt att ta hänsyn till, 

om inga kontroller görs har det heller ingen betydelse för hur strikt lagstiftning ett 

land har. Eftersom Sverige importerar kött från länder vars lagstiftning inte är i 

enlighet med svensk lagstiftning kan frågan ställas om varför import från dessa 

länder sker. Importen kan tyckas vara motsägelsefull då de svenska djuren teoretiskt 

sett borde ha en bättre djurvälfärd utifrån djurskyddslagstiftning. Följder av import 

blir att svenska lantbrukare får en större konkurrens då de har en högre 

produktionskostnad. I Rådets Förordning (EG) 1099/2009 styr EU att handeln med 

produkter av animaliskt ursprung från en annan medlemsstat inte får förhindras 

även om nationell lagstiftning skiljer sig åt. Vad som då har betydelse är hur kött 

marknadsförs i handeln samt hur konsumenter tar till sig marknadsföring och 
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information om köttprodukter. Mer kunskap om djurvälfärd, djurskydd samt 

köttkvalitet kan öka intresset för en mer hållbar och framstående produktion. Om 

kött med olika djurskyddskrav dessutom märks, kanske detta gör konsumenten ännu 

mer uppmärksam på hur olikt djurskydd det finns i olika länder. En tanke att 

certifiering för gårdar skulle funnits, likt Fairtrade-märkningen hade en motsvarande 

märkning för djurvälfärd kunnat upprättas. Märkningen hade kunnat utgå från 

Welfare Quality®s välfärdskriterier. Det som styr köttmarknaden är efterfrågan och 

tillgång, alltså är konsumentmakt den viktigaste delen av hela produktionscykeln. 

 

Slutsats 

Råmjölk och grovfodergiva går under välfärdsprincipen god utfodring. Enligt 

litteratursammanställningens jämförelse ligger Brasiliens rekommendationer och 

hållningssätt i fas med Tysklands lagstiftning. Vikt bör läggas på att Tyskland har 

lagstiftning som måste efterföljas, medan Brasiliens rekommendationer inte 

kontrolleras och på så sätt kan nonchaleras. Dock är betesmark det naturliga 

hållningssättet i Brasilien, där kalvning och uppfödning sker på bete och på så sätt får 

kalvar en naturlig start i livet, både med avseende på råmjölk och bete. 

 

I sin helhet har Sverige den främsta lagstiftningen gällande en god omgivande miljö. 

Spaltgolv och måttbestämmelser är inte relevanta i Brasilien. Då kan slutsatsen att 

Brasilien överlag har bra förutsättningarna för en god omgivande miljö för 

nötkreatur dras. 

 

Angående principen god hälsa kan slutsatsen dras att Tyskland och Nederländernas 

lagstiftning är bristande. De olika tillämpade metoderna vid kastrering orsakar en 

varierande grad av smärta hos djuren. Den metod som anses mest human enligt 

Welfare Quality®s välfärdsprinciper är, tillsammans med bedövning, både operativt 

ingrepp samt kastrering med tång. Med detta som grund ligger Tyskland i framkant 

då de har ett förbud mot kastreringsmetoden där elastiska ringar används men vid 

operativa ingrepp överlag har Sverige och Irland striktast lagstiftning. Vad gäller 

reglering vid slakt har Sverige den mest optimala lagstiftningen, eftersom 

undantaget om slakt utan föregående bedövning inte förekommer. 
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Med detta som grund kan Sveriges lagstiftning överlag anses vara mest optimal ur 

djurvälfärdssynpunkt trots vissa brister och förbättringsmöjligheter. Sverige är det 

enda land med regleringar kring beteskrav, föregående bedövning vid slakt samt 

måttbestämmelser för samtliga nötkreatur. Det som också utmärker Sveriges 

lagstiftning är det faktum att bedövning vid operativa ingrepp alltid krävs.  

 

Hållbar utveckling 

För att uppnå en hållbar utveckling krävs att inte enbart djurvälfärden tas i akt, utan 

hela dess produktionscykel. Hållbar utveckling innefattar tre aspekter: ekologi, 

ekonomi samt samhället som ska samverka. Viktiga synpunkter i den ekologiska 

aspekten är till exempel gödselhantering, transport samt fodertillverkning. För att 

uppnå en hållbar ekonomisk situation krävs att konsumenter gynnar de nationella 

köttproducenterna genom att konsumera inhemskt kött. Om detta tas i akt kan även 

den ekologiska biten påverkas, då till exempel transporter för import och export 

minskar. För en hållbar social aspekt behöver samhällets syn på både djurvälfärd och 

konsumtion förändras, då köttkonsumtion i sin helhet bör minskas. Om mindre kött 

konsumeras torde en extra peng kunna läggas för att köttet som väl konsumeras är 

inhemskt och de nationella lantbrukarna gynnas och kan fortsätta med sin 

verksamhet. 

 

En del av arbetet kring det svenska miljömålet Ett rikt odlingslandskap är bevarande 

av husdjurens lantraser samt artrika betesmarker. Många naturtyper och arter hotas 

då odlingslandskap förändras, som en följd av att gårdar inte längre brukas 

(Naturvårdsverket, 2014). Konsumtion av svenskt nötkött kan bidra till arbetet att 

uppnå detta miljömål. 

 

Felkällor 

Det har varit svårt att få fram respektive lands nationella lagstiftning och det finns en 

osäkerhet att all reglering hittats. Vår främsta felkälla att översättning samt tolkning 

av lagtext inte har gjorts av tolk eller jurist, vilket kan anses oprofessionellt och 

bristande. Vidare har vi haft personlig kommunikation med Dr. Ivan Bustamante-
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Filho och detta har gett en bild av hur verkligheten ser ut i Brasilien, medan endast 

resterande länders lagstiftning har beaktats. En felaktig helhetsbild av övriga länder 

kan fås, då till exempel även Irland kanske håller sina nötkreatur på bete även om 

det inte är lagkrav. 

 

Framtida arbete 

För en förbättring till framtida arbete inom detta område, skulle lagstiftning 

översättas och tolkas av sakkunnig. Det vore dessutom intressant med en vidare 

undersökning av hela produktionskedjan: hur dess miljöpåverkan ser ut, kunskap och 

intresse hos konsument och producent samt hur tillämpning och kontroll av 

lagstiftning går till och därmed kunna fastställa vilket land som praktiskt har den 

främsta djurvälfärden. Om en sådan undersökning görs kan även fler av de svenska 

miljömålen beröras och arbetas för, såsom till exempel Begränsad klimatpåverkan 

och Övergödning. 

 

Etiska aspekter 

Angående religiös slakt måste hänsyn till religiösa seder tas men precis som 

samhället kan också religioner utvecklas och anpassas till nutidens lagstiftning och 

samhällsutveckling. Att vissa religiösa grupper har accepterat föregående bedövning 

vid slakt borde kunna främja humana slaktmetoder där djurvälfärd tas hänsyn till. 

 

Brasilien är ett utvecklingsland med traditioner gällande djurhållning, till exempel 

visar cowboys sig manliga genom att hantera djur på ett sätt som kan anses 

olämpligt, såsom lassoanvändning. Genom att rekommendationerna leder till ökad 

kunskap kan traditioner utvecklas för att främja djurvälfärd och traditioner kan bli 

mer hållbara och bevaras för kommande generationer. 

 

Frågan som ställdes i inledningen, om vi ur djurvälfärdssynpunkt kan konsumera 

nötkött med gott samvete är en komplex fråga som inte går att få ett konkret svar på 

då konsumenter har olika uppfattningar om vad som är av betydelse gällande 

djurhållning. Utifrån från denna jämförelse kan dock svenskt kött konsumeras med 

ett bättre samvete.  
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Bilaga 1 
Måttbestämmelser EU 

 

Tabell 1.1 EU:s måttbestämmelser för kalvar i gruppbox (Rådets direktiv 

2008/119/EG) 

Vikt (kg) Yta per kalv (m2) 

< 150 1,50 

150 – 220 1,70 

> 220 1,80 

  



 

Bilaga 2 
Måttbestämmelser Sverige 

 

Tabell 2.1 Minsta utrymme för kalvar i ensambox (SJVFS 2010:15) 

Högsta vikt (kg) Längd (m) Bredd (m) 

60 1,20 1,00 

90 1,40 1,10 

 

Tabell 2.2 Minsta utrymme i gruppbox (SJVFS 2010:15) 

 Högsta vikt 

(kg) 

Spaltgolv, 

(m2/djur) 

Ströbädd 

(m2/djur) 

Liggarea 4) Totalarea 5) 

Kalvgömma 1)   0,90 0,90 

Kalvar 60  1,00 1,50 

Kalvar 90 1,50 1,20 1,70 

Kalvar 150 1,50 1,50 2,20 

Ungdjur 250 1,80 2,00 2,90 

Ungdjur 400 1,90 2,60 3,70 

Ungdjur 600 2,30 3,10 4,40 

Ungdjur > 600 2,60 3,40 4,80 

Dikor 2) och 

sinkor 

  3,40 3) 4,80 

Mjölkkor och 

amkor 2) 

  6,00 3) 8,50 

”1) Enligt 19 § ska lösdriftsstallar för amkor eller dikor innefatta kalvgömmor för 

kalvar upp till tre månaders ålder 

2) Inkluderar kalvar upp till tre månaders ålder 

3) Exkluderar utrymmet för kalvgömma 

4) Avser även minsta utrymme i ligghall utan utfodring 

5) Avser även minsta utrymme i ligghall med utfodring” (SJVFS 2010:15) 



 

Tabell 2.3 Minsta utrymme i bås (SJVFS 2010:15) 

 Högsta vikt 

(kg) 

Långbås 1) 

Liggbås 2) 

Kortbås 3) 

Foderliggbås 4) 

Fångbås 5) 

Längd (m) Bredd (m) Längd (m) Bredd (m) 

Kalvar 6) 60 1,20 0,60   

Kalvar 6) 90 1,40 0,65 1,10 0,65 

Kalvar 6) 150 1,50 0,80 1,20 0,80 

Ungdjur 250 1,70 0,90 1,30 0,90 

Ungdjur 400 1,90 1,00 1,50 1,00 

Ungdjur 600 2,00 1,10 1,60 1,10 

Ungdjur > 600 2,10 1,20 1,70 1,20 

Vuxna djur 500 2,00 1,10 1,60 1,10 

Vuxna djur 650 2,30 1,20 1,70 1,20 

Vuxna djur > 650 2,30 1,25 1,80 1,25 

”1) Långbås: bås för bundna nötkreatur där djuren i regel bara tillåts att nå in över 

foderbordet i samband med att de äter och i övrigt är utestängda från foderbordet 

2) Liggbås: bås som endast är liggplats för lösgående djur 

3) Kortbås: bås för bundna nötkreatur där djuren ständigt kan hålla huvudet in över 

foderbordet 

4) Foderliggbås: bås som är både utfodringsplats och liggplats för lösgående djur 

5) Fångbås: bås där nötkreatur står uppstallade på båsplatsen med fångbåde eller 

fånggring. Båsplatsen är djurens utfodrings- och liggplats. Systemet innebär att 

djuren kan släppas lösa; mjölkkorna framförallt i samband med mjölkningen 

6) Kalvar får inte hållas bundna” (SJVFS 2010:15) 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 2.4 Mått för dränerande golv (SJVFS 2010:15) 

 Djurkategori Högsta vikt 

(kg) 

Största 

spaltöppning (mm) 

Gödseldränerande golv för 

kalvar och ungdjur 

Kalvar 90 25 

Ungdjur 400 30 

Ungdjur > 400 35 

Gödseldränerande golv för djur i 

lösdrift 

Vuxna djur  35 

Gödseldränerande 

gummispaltgolv i bås 

Vuxna djur  30 

Urindränerande golv Alla  15 

 

  



 

Bilaga 3 
Måttbestämmelser Tyskland 

 

Tabell 3.1 Minsta utrymme för kalvarnas ensamboxar (Lagtext Tyskland, 2001) 

Ålder (veckor) Längd (cm) Bredd (cm) Höjd (cm) 

< 2 120 80 80 

2 – 8 180 160 90 

 

Tabell 3.2 Minsta utrymme för grupphållna kalvar, med max tre kalvar per yta 

(Lagtext Tyskland, 2001) 

Ålder (veckor) Yta (m2)* 

2 – 8 4,5 

> 8 6 

*Varje kalv ska kunna vända utan förhinder 

 

 

 

  



 

Bilaga 4 
Måttbestämmelser Brasilien 

 

Tabell 4.1 Rekommenderade utrymme på bredden för djur under transport 

(Paranhos da Costa et al. 2013b) 

Levande vikt (kg) Bredd (m/djur) 

250 0,33 

300 0,37 

350 0,41 

400 0,44 

450 0,47 

500 0,51 

550 0,54 

600 0,57 

650 0,60 

700 0,63 

750 0,65 

800 0,68 

850 0,71 

900 0,73 

950 0,76 

1000 0,78 

 

 

  



 

Bilaga 5 
Sammanfattande jämförande tabell 

 
Tabell 5.1 Jämförande tabell av lagstiftning 

Välfärds-
principer 

 EU Sverige Irland Tyskland Nederländerna Brasilien 

God utfodring Råmjölk Inom 6 första 
levnadstimmar 

EU:s lagstiftning EU:s lagstiftning Inom 4 första 
levnadstimmar 

EU:s lagstiftning Inom 3 första 
levnadstimmar* 

Foder till kalvar 2 gånger/dag Fri 
grovfodertillgång 
> 14 dagars ålder 

EU:s lagstiftning Fri 
grovfodertillgång 
> 8 dagars ålder 

EU:s lagstiftning - 
(hålls dock på 
betesmark) 

God 
omgivande 
miljö 

Bete - Beteskrav, 
undantag kalvar 
och tjurar 

- - - -  
(hålls dock alltid 
på betesmark) 

Temperatur Får inte vara 
skadlig 

EU:s lagstiftning EU:s lagstiftning Mellan 5 – 25°C EU:s lagstiftning Förekommer ej 

Heltäckande 
spaltgolv 

- Av 
gummiliknande 
material, för 
kalvar > 1 månads 
ålder, ungdjur och 
vuxna tjurar, 
spaltöppning 25-
35 mm 

- Av 
gummimaterial 
för kalvar, spalt-
öppning 25 mm 

 - Förekommer ej 

Måttbestämmelser: 

Kalvar Gruppbox:  
1,5 – 1,8 
m

2
/djur 

Ensambox:  
1,2 – 1,54  
m

2
/djur 

EU:s lagstiftning Ensambox:  
0,96 – 2,88 
m

2
/djur 

EU:s lagstiftning Förekommer ej 

  Gruppbox, 
ströbädd med 
utfodring:  
1,50 – 2,20 
m

2
/djur 

 Gruppbox:  
4,5 – 6  
m

2
/3 djur 

 

  

Ungdjur - Gruppbox, 
ströbädd med 
utfodring: 
2,90 – 4,80 
m

2
/djur 

- - - Förekommer ej 
 

Vuxna 
nötkreatur 

- Gruppbox, 
ströbädd med 
utfodring:  
4,80 – 8,50 
m

2
/djur 

- - - Förekommer ej 

God hälsa Operativa ingrepp: 

Kastrering - Veterinär, 
veterinär-
medicinska skäl, 
bedövning 

Veterinär, 
veterinär-
medicinska skäl, 
med bedövning 

Ingen bedövning 
< 4 veckors ålder, 
elastiska ringar ej 
tillåtet 

Veterinär-
medicinska skäl 

-  
(sker generellt 
utan bedövning) 

Avhorning - Veterinär, 
veterinär-
medicinska skäl, 
bedövning 

Veterinär, 
veterinär-
medicinska skäl, 
bedövning 

Ingen bedövning 
< 6 veckors ålder 

Veterinär-
medicinska skäl 

- 
(sker generellt 
utan bedövning) 

Svanskupering - Veterinär, 
veterinär-
medicinska skäl, 
bedövning 

Veterinär, 
veterinär-
medicinska skäl, 
bedövning 

Elastiska ringar < 
3 månaders ålder 

Veterinär-
medicinska skäl 

- 
(sker generellt 
inte) 

*Endast rekommendationer 



 

 Bedövning vid 
slakt 

Ja, med 
undantag vid 
religiösa riter 

Ja, EU:s undantag 
gäller inte 

EU:s lagstiftning EU:s lagstiftning EU:s lagstiftning Ja, med undantag 
vid religiösa riter 

Tillåtna 
bedövnings-
metoder 

Bultpistol, 
kulvapen, 
elektrisk 
bedövning 

Bultpistol, 
kulvapen 

EU:s lagstiftning EU:s lagstiftning EU:s lagstiftning Bultpistol 

Klövhälsa - Verkning vid 
behov 

- - - - 

Tillväxt-
främjande 
antibiotika 

Ej tillåtet EU:s lagstiftning EU:s lagstiftning EU:s lagstiftning EU:s lagstiftning - 
(används inte) 

Transporttid 8 timmar EU:s lagstiftning EU:s lagstiftning EU:s lagstiftning EU:s lagstiftning 12 timmar* 

Avel Får ej medföra 
lidande, 
undantag finns 

Ej vid ärftliga 
defekter, kvigor 
bör vara > 13 
månaders ålder 

EU:s lagstiftning Ej vid ärftliga 
sjukdomar eller 
beteende-
störningar 

EU:s lagstiftning - 

Naturligt 
beteende 

Kalvning - Ska ske lösgående - - - - 

Elektrisk pådrivare: 

Produktion - Endast av 
veterinär, 
avrundade stift 

- - - - 

Transport & 
slakteri 

Tillåtet i vissa 
situationer 

Avrundade stift EU:s lagstiftning EU:s lagstiftning EU:s lagstiftning Transport: För att 
resa djuren* 
Slakteri: Endast i 
undantagsfall 

Uppbindning Får ej bindas i 
nosring, horn 
eller ben 

EU:s lagstiftning EU:s lagstiftning EU:s lagstiftning EU:s lagstiftning Bör bindas i 
grimma eller 
horn* 

 

 *Endast rekommendationer 

  



 

Bilaga 6 
Welfare Quality®s välfärdskriterier 

 
 
Tabell 6.1 Förklaring av Welfare Quality®s bedömning av välfärdskriterierna 

FÖRKLARING 

VÄLFÄRDSKRITERIER 

BEDÖMNING AV KRITERIERNA 

VID PRODUKTION VID SLAKTERIER 

1. Djur bör inte lida av 

långvarig hunger, det vill 

säga att de bör ha en 

anpassad och lämplig föda 

Bedömning av kroppshullet Fodertillgången kontrolleras 

 

2. Djur bör inte lida av 

långvarig törst, det vill säga 

att de bör ha tillräcklig och 

åtkomlig vattenförsörjning 

Vattenbehållarna hålls 

tillfredsställande rena, 

vattenkvaliteten är god samt 

antal djur per behållare 

Kontroll om det finns 

fungerande 

vattenförsörjning 

3. Djur bör ha komfort när 

de vilar 

Mätning av tiden som djuren 

lägger sig ner på, samt 

renheten på djuren 

Gummimattor föredras 

framför betonggolv och strö i 

form av halm föredras 

framför kutterspån och 

sågspån   

4. Djur bör ha 

tillfredsställande 

temperatur, det vill säga att 

de inte bör bli varken för 

varma eller för kalla 

Ingen mätmetod är ännu 

utvecklad 

Ej tillämpad i denna situation 

5. Djur bör ha tillräckligt 

med utrymme för att kunna 

röra sig fritt 

Om tillgång till utevistelse 

eller betesmark finns, är 

detta det mest optimala för 

djuren 

Antal halkningar, fall, apati 

försök till vändningar, 

vändningar samt backningar 

kontrolleras 

6. Djur bör vara fria från 

skador, det vill säga 

hudskador och motoriska 

störningar 

Hudskador kan vara hårlösa 

fläckar, sår eller svullnader, 

hälta är ett exempel på en 

motorisk störning  

Hälta kontrolleras vid 

avlastning från transport,  

blåmärken kontrolleras på 

slaktkroppen  

7. Djur bör vara fria från 

sjukdomar, det vill säga 

djuransvarige bör hålla en 

hög standard på hygien och 

omvårdnad 

Sjukdomar som kontrolleras 

är hosta, snuva, rinnande 

ögon, försvårad andning, 

diarré, uppsvälld våm och 

dödlighet 

En tillämpat i denna situation 

8. Djur bör inte lida av 

smärta orsakat av olämplig 

skötsel, hantering, slakt 

eller operativa procedurer 

(till exempel kastrering och 

Ingen kastrering, följt av 

kastrering med tång eller vid 

operativt ingrepp med både 

narkosmedel och 

bedövningsmedel anses vara 

Bedövningseffektiviteten 

kontrolleras och bedöms,  

i vissa fall kan en upprepning 

av bedövning krävas  



 

 
  

avhorning) det som orsakar djuren 

minst lidande 

 

Ingen avhorning eller 

borttagning av horn, samt 

avhorning på kalvar med 

både narkosmedel och 

bedövningsmedel anses vara 

det som orsakar djuren 

minst lidande 

 

Ingen svanskupering eller 

svanskupering genom 

användning av operativt 

ingrepp eller gummiring med 

både narkosmedel och 

bedövningsmedel anses vara 

det som orsakar djuren 

minst lidande 

9. Djur bör kunna uttrycka 

normalt, ofarligt, socialt 

beteende (till exempel vid 

skötsel) 

Djur bör kunna utföra 

agonistiskt och kohesivt 

beteende 

Ej tillämpat i denna situation 

10. Djur bör kunna uttrycka 

andra normala beteenden, 

det vill säga de bör vara 

möjligt att uttrycka 

rasspecifika naturliga 

beteenden såsom födosök 

Tillgänglig betesmark anses 

vara mest optimalt för 

djuren 

Ej tillämpat i denna situation 

11. Djur bör behandlas väl i 

alla situationer, det vill säga 

skötare bör främja en god 

relation mellan människa 

och djur 

Relationen mellan människa 

och djur bedöms  

Tvång definieras av 

användning av elektrisk 

pådrivare, käpp, paddel eller 

andra föremål som inte är 

pådrivarens egen kropp 

12. Negativa känslor såsom 

rädsla, ångest, frustration 

eller apati bör undvikas 

medan positiva känslor 

såsom säkerhet eller 

belåtenhet bör främjas 

Det som kontrolleras är 

djurens kroppsspråk 

Kontroll på djurens 

kroppsspråk och beteende 

görs i bedövningsboxen  



 

Bilaga 7 
Statement of contribution 

 

Denna litteratursammanställning är skapad av Emma Jönsson och Lisette Sparf. 

Arbetet har varit jämnt fördelat under arbetets gång. I vissa fall har lagstiftning eller 

annan litteratur lästs och granskats av endast en av skribenterna. För båda 

skribenternas delaktighet har åsikter och synpunkter tagits hänsyn till när relevant 

text sedan har beaktats. All text är skriven i enighet av både Emma och Lisette. 
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