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UTTALANDE FRÅN SLC NYLANDS VÅRMÖTE 11.4.2017 I LILJENDAL 
 
 
Djurens och bondens välmående går hand i hand 
Nylands svenska producentförbund NSP r.f. (SLC Nyland) välkomnar en revidering av 
djurskyddslagen. Vi behöver en modern och tydlig djurskyddslag, där det inte tas in 
några luddiga tolkningsbara begrepp. Finland är i dag i absoluta världstoppen gällande 
djurskydd, det ska vi också vara i framtiden. Vi producerar ett mervärde i bättre 
djurskydd, men får tyvärr inte ut ett merpris för detta och de merkostnader det medför 
för producenten.  
 
I diskussionen om förnyelsen av djurskyddslagen har föreslagits även förändringar som 
inte i praktiken leder till ett bättre djurskydd. Det finns i dagsläget inget utrymme för 
ökade kostnader som inte ger ökade inkomster. Ifall den inhemska produktionen 
ersätts med import blir djurvälfärden definitivt inte bättre, framhåller SLC Nylands 
vårmöte. Då har vi varken insyn eller påverkningsmöjligheter gällande djurskyddet.  
 
SLC Nyland anser att bästa sättet att förbättra djurskyddet är genom frivilliga åtgärder. 
Till exempel systemet med ersättningen för djurens välbefinnande och frivilliga 
hälsovårdsprogram som Naseva och Sikava har haft en stor betydelse, som man bör 
fortsätta utveckla och satsa på. Husdjursproducenterna har ett stort ansvar och strävar 
efter att varje dag ta väl hand om sina djur. Men för att djuren skall må bra måste även 
bonden må bra, orka med arbetet och klara ekonomin. Ett fungerande avbytarsystem 
är ytterst viktigt för såväl bondens som djurens välmående. 
 
SLC Nyland påminner de nyvalda kommunala beslutsfattarna om regeringens mål att 
det i fortsättningen ska användas bara ansvarsfullt producerade produkter när det 
gäller offentlig upphandling av livsmedels- och måltidstjänster. I kommunerna borde 
man nu göra beslut om tydliga kvalitetskriterier för den mat som upphandlas, som 
särskilt beaktar goda odlingsmetoder med tanke på miljön, djurens välbefinnande och 
hälsa, samt livsmedelssäkerhet. SLC Nylands vårmöte kräver att det vid all offentlig 
upphandling av livsmedel ställs lika stränga produktionskrav som för vår inhemska 
produktion.  
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