
Delegationen för produktionsdjurens välfärd 05.04.2011 
 
Ställningstagande om undervisning i djurens välfärd 
 
Till utbildningsstyrelsen 
Information till undervisningsministern samt jord- och skogsbruksministern 
 
Delegationen för produktionsdjurens välfärd har vid sina möten behandlat 
undervisning, utbildning och information om djurens välfärd. Delegationens åsikt är att 
finländska skolelever borde få ytterligare undervisning om djurens välfärd. 
 
Produktionsdjursnäringen i Finland är i förändring. Gårdarnas antal minskar samtidigt som 
antalet djur på gårdarna ökar. Barn har sällan möjlighet att bekanta sig med under vilka 
förhållanden produktionsdjur hålls. Barnen har inte möjlighet att själva se, hurudana djur våra 
produktionsdjur är och under vilka förhållanden de lever. Skolan har därmed ett allt större 
inflytande på barnens kunskap om djuren. 
 
Forskningen om djurens välfärd, erfarenheter, egenskaper och behov har under den senaste 
tiden ökat radikalt. Även medborgarnas intresse kring djurhållning och djurens förhållanden 
har ökat. Undervisning i djurvälfärd upplevs som viktig på EU-nivå, konstaterades i Bryssel 
hösten 2010 i en ordnad utbildningskonferens om djurens välfärd. 
 
Delegationens åsikt är att undervisning om djur i grundskolor och gymnasier borde utökas 
samt att det utbildningsmaterial som används i skolorna och lärarnas kunskaper kring 
djurhållning borde uppdateras. Särskilt elever i grundskolan är i lämplig ålder att få 
undervisning om djurvälfärd. 
 
Delegationen anser att undervisnings- utbildnings- och informationsverksamheten skall vara 
objektiv, baserad på forskning och mera mångsidig än för närvarande. Varje medborgare 
borde från barnsben få den information som behövs för att självständigt bilda sig en 
uppfattning om djur och djurhållning samt den egna användningen av djurprodukter. Ökad 
kunskap möjliggör bl.a. väl underbyggda köpbeslut som gynnar djurens välbefinnande, en 
bättre skötsel av sällskapsdjur samt bättre förhållanden för djuren i de yrken där djur används 
och där skolning om djurvälfärd inte ingår i utbildningen. För att uppnå detta behövs förutom 
grundkunskap om djur och deras behov även intresse för etiska resonemang. 
 
Delegationen för djurens välfärd och nationella centralen för djurens välfärd (EHK) erbjuder 
gärna experthjälp för planering av undervisningen om djurvälfärd. Det pedagogiska ansvaret 
har skolorna och lärarna. EHK:s verksamhet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. I 
dess verksamhet ingår ett brett nätverk av experter och organisationer i 
produktionsdjursbranschen, såsom forskare, myndigheter, representanter för industrin samt 
producent- och djurskyddsorganisationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Helsingfors 5.4.2011 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Delegationen för produktionsdjurens välfärd 
Hannu Saloniemi, professor emeritus 
Ordförande för delegationen för produktionsdjurens välfärd 
 
Satu Raussi, direktör för Centralen för djurens välfärd 
Sekreterare för delegationen produktionsdjurens välfärd 
 
Ytterligare information från delegationen för produktionsdjurens välfärd: 
 
Statsrådets förordning om delegationen för produktionsdjurens välfärd 13.5.2009 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090330 
  
Uppgifter och sammansättning för delegationen för produktionsdjurens välfärd 
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/09119_tuotantoelainten_neuvottelukunta.html 
 
Mötesprotokoll och ställningstagande för delegationen för produktionsdjurens välfärd 
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/tehvnk.html 
 
Internationellt konferens material för utbildning om djurens välfärd   
http://www.animalwelfare-education.eu/conference/conference-agenda.html 
 
En nationell central för djurens välfärd EHK 
http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/ 
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Delegationen för produktionsdjurens välfärds sammansättning 
 
Ordförande 
professor emeritus Hannu Saloniemi 
 
Viceordförande 
Verksamhetsledare Pirjo Kortesniemi 
Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT ry. 
 
Andra medlemmar i delegationen för produktionsdjurens välfärd representerar följande 
partner/organisationer: 
 
Lantbruksproduktionen 
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK ry. 
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund – SLC rf. 
 
Samhällsvetenskaplig forskning 
Östra Finlands universitet 
Åbo Akademi 
 
Ekonomisk forskning 
Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT 
Helsingfors universitet 
 
Forskning rörande produktionsdjurens välfärd 
Helsingfors universitet 
Östra Finlands universitet 
 
Etik rörande produktionsdjurens hållning 
Helsingfors universitet 
Åbo universitet 
 
Jord- och Skogbruksministeriet 
 
Livsmedelsäkerhetsverket EVIRA  
 
Myndigheten som gör det praktiska djurskyddsövervakningsarbetet 
Regionalförvaltningsverket i norra Finland 
Landskapsförbundet Kainuu  
 
Frivilligt djurskyddsarbete 
Finlands djurskyddsföreningars förbund SEY ry. 
Djurskyddsförbundet Animalia ry. 
 
Rådgivning som ges lantbruksproducenter 
ProAgria Centralernas Förbund ry. 
 
Konsumenter 
Finlands Konsumentförbund ry. 
 



Livsmedelsindustrin 
HK Agri Oy 
Finlands Livsmedelsindustrinsförbund ry. 
 
Detaljhandeln 
Dagligvaruhandel ry. 


