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Slutrapport	  projektet	  ”För	  att	  stödja	  utvecklingen	  av	  en	  effektiv	  samordning	  av	  
djurskyddsarbetet	  inom	  EU”	  med	  budgetredovisning	  (Dnr	  SJV	  31-‐7864/10).	  

1.	  Bakgrund	  
Regeringen	  beslutade	  genom	  Jordbruksverkets	  regleringsbrev	  för	  2010	  att	  5000000	  kronor	  
skulle	  tilldelas	  SLU	  och	  Nationellt	  centrum	  för	  djurvälfärd	  (SCAW)	  för	  att	  verka	  för	  en	  svensk	  
position	  i	  ett	  europeiskt	  koordinerat	  nätverk	  inom	  djurvälfärd,	  samt	  för	  att	  stödja	  utveckl-‐
ingen	  av	  organisationen	  och	  bidra	  till	  en	  effektiv	  samordning	  av	  djurskydds-‐	  och	  djurväl-‐
färdsarbetet	  inom	  EU.	  För	  detta	  ändamål	  initierade	  SCAW	  våren	  2010	  ENCAW-‐projektet1.	  	  	  	  
	  
Bakgrunden	  till	  inrättandet	  av	  ett	  nätverk	  inom	  djurskydd	  och	  djurvälfärd	  på	  europeisk	  nivå	  
står	  att	  finna	  i	  Europeiska	  kommissionens	  (KOM)	  meddelande	  “om	  gemenskapens	  hand-‐
lingsplan	  för	  djurskydd	  och	  djurs	  välbefinnande	  2006-‐2010”.	  Handlingsplanens	  huvudsakliga	  
målsättningar	  är	  bättre	  samordning	  av	  befintliga	  resurser	  samtidigt	  som	  framtida	  behov	  
identifieras	  och	  säkerställande	  av	  en	  konsekvent	  och	  koordinerad	  approach	  inom	  djurskydd	  
och	  djurs	  välbefinnande	  inom	  alla	  kommissionens	  politikområden.	  	  	  	  
	  
I	  “Olika	  möjligheter	  till	  djurskyddsmärkning	  och	  inrättandet	  av	  ett	  europeiskt	  nätverk	  för	  
referenscentrum	  för	  djurskydd	  och	  djurs	  välbefinnande”	  framhåller	  KOM	  Welfare	  Quality®-‐	  
projektet	  och	  dess	  arbete	  med	  vetenskapligt	  framtagna	  djurbaserade	  mått	  för	  att	  värdera	  
djurvälfärd.	  Kommissionen	  poängterar	  i	  detta	  avseende	  ”	  […]	  att	  ett	  europeiskt	  nätverk	  av	  
referenscentrum	  för	  djurskydd	  och	  djurs	  välbefinnande	  skulle	  kunna	  vara	  ett	  konkret	  alter-‐
nativ	  som	  skulle	  ge	  stöd	  till	  ytterligare	  utveckling	  […]”.	  Rapporten	  är	  baserad	  på	  en	  extern	  
studie	  som	  inkluderar	  en	  intressentkonsultation.	  Konsultationen	  med	  berörda	  parter	  identi-‐
fierar	  ett	  antal	  huvudsakliga	  problem	  vilka	  understryker	  behovet	  av	  ett	  koordinerat	  nätverk	  
inom	  djurvälfärd	  på	  europeisk	  nivå;	  avsaknaden	  av	  harmoniserade	  djurvälfärdsindikatorer,	  
risken	  för	  dubbelarbete	  på	  grund	  av	  otillräcklig	  koordination	  och	  behovet	  av	  en	  oberoende	  
informationskälla	  på	  EU-‐nivå.	  Mot	  denna	  bakgrund	  förutser	  KOM	  ett	  europeiskt	  referens-‐
centrum	  som	  kan	  fungera	  som	  en	  samordnande	  organisation	  för	  olika	  initiativ	  inom	  djurväl-‐
färd.	  	  
	  
Även	  Europaparlamentet	  (EP)	  har	  föreslagit	  inrättandet	  av	  ett	  EU-‐samordnat	  nätverk	  för	  
djurskydd	  och	  djurvälfärd.	  Enligt	  förslaget	  bör	  nätverket	  ha	  till	  uppgift	  att	  stödja	  KOM,	  med-‐
lemsstaterna,	  aktörerna	  i	  livsmedelskedjan	  och	  medborgarna	  i	  frågor	  om	  utbildning	  och	  in-‐

                                            
1 ”ENCAW”	  är	  den	  benämning	  som	  används	  i	  projektet	  för	  ett	  europeiskt	  koordinerat	  nätverk	  inom	  djurvälfärd	  
(European	  Network	  of	  Centres	  of	  excellence	  for	  Animal	  Welfare).	  I	  officiella	  texter	  från	  EU-‐institutionerna	  kallas	  
samma	  organisation	  för	  ENRC	  (European	  Network	  of	  Reference	  Centres	  for	  the	  protection	  and	  welfare	  of	  ani-‐
mals)	  
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formation,	  bästa	  praxis,	  värdera	  standarder	  för	  djurvälfärd	  samt	  att	  ”[…]	  bedöma	  och	  yttra	  
sig	  över	  framtida	  lagstiftnings-‐	  och	  policyförslag	  och	  deras	  inverkan	  på	  djurskyddet	  […].	  
	  
För	  närvarande	  finns	  det	  ett	  antal	  olika	  samarbetsprojekt	  inom	  EU	  mellan	  forskningsinstitut-‐
ioner	  och	  nationella	  centrum	  verksamma	  inom	  djurvälfärdsområdet.	  Det	  finns	  emellertid	  ett	  
tydligt	  behov	  av	  en	  mer	  sammanhängande	  plattform,	  en	  samordningsorganisation,	  för	  att	  
ytterligare	  stödja	  och	  utveckla	  djurvälfärdsinitiativ	  och	  för	  att	  vidare	  främja	  en	  harmonise-‐
ring	  av	  djurbaserade	  välfärdsmått.	  

2.	  Syfte	  
Syftet	  med	  ENCAW-‐projektet	  är	  att	  stödja	  utvecklingen	  av	  en	  effektiv	  samordning	  av	  djur-‐
skyddsarbetet	  inom	  EU,	  specifikt	  i	  relation	  till	  etablerandet	  av	  ett	  europeiskt	  koordinerat	  
nätverk	  inom	  djurvälfärd,	  tillika	  att	  verka	  för	  en	  potentiell	  svensk	  roll	  och	  engagemang	  i	  en	  
sådan	  organisation.	  	  

3.	  Målsättning	  
Vid	  ENCAW-‐projektets	  inledning	  togs	  ett	  övergripande	  ramverk	  fram	  för	  det	  vidare	  arbetet;	  
”Handlingsplan	  för	  att	  stödja	  utvecklingen	  av	  en	  effektiv	  samordning	  av	  djurskyddsarbetet	  
inom	  EU”	  (Dnr	  12-‐1220/10).	  I	  handlingsplanen	  fastställdes	  två	  övergripande	  målsättningar	  
med	  projektet.	  Dels	  att	  definiera	  och	  beskriva	  ett	  koncept	  för	  organisationens	  arbete	  med	  
avseende	  på	  arbetsuppgifter,	  arbetsprocesser	  och	  organisatorisk	  struktur.	  Dels	  att	  parallellt	  
och	  delvis	  utifrån	  resultatet	  av	  ovanstående	  definiera	  en	  fortsatt	  strategi	  med	  syfte	  att	  bl.a.	  
påverka	  aktörer	  i	  Europasamarbetet	  att	  stödja	  bildandet	  av	  organisationen	  av	  ENCAW,	  tillika	  
visa	  vilka	  funktioner	  det	  ska	  ha	  och	  hur	  det	  ska	  realiseras/organiseras.	  Projektet	  genomförs	  
som	  ett	  förberedande	  steg	  inför	  en	  förväntad	  utlysning	  av	  organisationen	  från	  Europeiska	  
Kommissionen.2	  I	  samband	  med	  en	  sådan	  utlysning	  har	  SCAW	  som	  ambition	  att	  erbjuda	  ett	  
troligt	  och	  realistiskt	  förslag	  för	  etablerandet	  av	  ett	  europeiskt	  koordinerat	  nätverk	  inom	  
djurvälfärd.	  	  

4.	  Genomförande	  och	  resultat	  
	  
Projektgrupp	  och	  organisationsplan	  
I	  början	  av	  mars	  2010	  anställdes	  Peter	  Svensson	  som	  ansvarig	  projektkoordinator	  för	  
ENCAW-‐projektet.	  Projektkoordinatorn	  tillsammans	  med	  SCAW:s	  ordinarie	  personal	  och	  
Prof.	  Harry	  Blokhuis	  utgör	  den	  projektgrupp	  inom	  vilken	  arbetet	  sker.	  En	  stor	  del	  av	  
verksamheten	  under	  den	  inledande	  fasen	  av	  projektet	  bestod	  i	  att	  utforma	  en	  idé	  kring	  hur	  
ett	  europeiskt	  koordinerat	  nätverk	  bör	  se	  ut	  och	  organiseras	  med	  målet	  att	  forma	  ett	  funda-‐
ment	  för	  det	  vidare	  arbetet.	  Utgångspunkten	  var	  ett	  antal	  officiella	  dokument	  från	  KOM	  och	  
EP	  där	  organisationens	  övergripande	  karaktär	  beskrivs.	  Fokus	  lades	  i	  huvudsak	  på	  tre	  
områden;	  arbetsuppgifter,	  arbetsprocesser	  och	  organisation.	  Utifrån	  dessa	  och	  den	  
övergripande	  handlingsplanen	  vidareutvecklades	  ett	  antal	  projektaktiviteter.	  Syftet	  med	  
                                            
2 När	  och	  i	  vilken	  form	  en	  sådan	  utlysning	  sker	  har	  inte	  varit	  helt	  klart	  under	  projektets	  eftersom	  det	  varit	  en	  
del	  i	  ett	  löpande	  arbete	  hos	  Europeiska	  Kommissionen	  på	  området.	  I	  skrivande	  stund	  förväntas	  en	  utlysning	  ske	  
i	  samband	  med	  att	  den	  nya	  strategin	  (en	  ny	  handlingsplan	  för	  djurskydd	  och	  djurs	  välbefinnande	  för	  de	  kom-‐
mande	  fem	  åren)	  presenteras	  av	  Kommissionen	  kring	  årsskiftet	  2011/2012.  



 3 

projektaktiviteterna	  är	  att	  ta	  tillvara	  erfarenheter	  och	  lärdomar	  som	  kan	  förstärka	  
beskrivningen	  av	  organisationen	  och	  ge	  kunskaper	  inom	  dessa	  tre	  områden.	  En	  av	  
utgångspunkterna	  med	  projektaktiviteterna	  var	  och	  är	  att	  kombinera	  
erfarenhetsinhämtningen	  och	  utifrån	  dessa	  beskriva	  hur	  ENCAW	  kan	  komma	  att	  arbeta	  med	  
ämnen/inriktningar	  och	  frågor	  som	  även	  är	  relevanta	  för	  SCAW:s	  övriga	  verksamhet.	  	  
	  
Arbetet	  med	  de	  tre	  områdena	  arbetsuppgifter,	  arbetsprocesser	  och	  organisation	  har	  
resulterat	  i	  ett	  övergripande	  förslag	  för	  hur	  organisationen	  bör	  fungera	  och	  organiseras	  (se	  
också	  dokumentet	  ”ENCAW	  status	  report”	  för	  en	  vidare	  beskrivning).	  Detta	  ramverk	  bör	  
vidare	  utvecklas	  och	  komplementeras	  med	  mer	  detaljkunskap	  och	  erfarenheter	  från	  
projektaktiviteterna.	  Det	  är	  den	  aggregerade	  kunskap	  som	  därefter	  är	  tänkt	  att	  utgöra	  
kärnan	  i	  vårt	  förslag	  till	  hur	  en	  framtida	  organisation	  kan	  te	  sig	  då	  KOM:s	  förväntade	  
utlysningen	  avseende	  ett	  sammanhållande	  (centrum)	  nätverk	  i	  Europa	  kommer.	  	  
	  
Kommunikation	  och	  påverkansarbete	  
Förutom	  att	  kommunikationsinsatser	  är	  ett	  sätt	  att	  marknadsföra	  och	  söka	  stöd	  för	  ENCAW-‐
projektet	  ger	  de	  också	  möjligheter	  till	  att	  få	  input	  och	  till	  att	  samla	  in	  åsikter	  för	  att	  vidare-‐
utveckla	  projektet	  och	  beskrivningen	  av	  ENCAW.	  SCAW	  har	  aktivt	  sökt	  kommunicera	  
projektet	  till	  berörda	  aktörer.	  Jordbruksverket	  och	  Landsbygdsdepartementet	  har	  bland	  
andra	  hållits	  kontinuerligt	  uppdaterade	  genom	  SCAW:s	  styrgrupp	  där	  dessa	  finns	  
representerade.	  Landsbygdsdepartementet	  har	  också	  initialt	  varit	  involverad	  i	  definitionen	  
av	  de	  studiefrågor	  som	  projektaktiviteten	  ”konsekvensanalys”	  kretsar	  kring.	  SCAW	  har	  
passat	  på	  att	  introducera	  konsekvensanalysprojektet	  vid	  olika	  möten	  (ej	  direkt	  relaterade	  till	  
ENCAW-‐projektet)	  med	  organisationer	  som	  t.ex.	  EPOK	  och	  Statskontoret	  där	  SCAW:s	  
ordinarie	  verksamhet	  samtidigt	  presenterats.	  Det	  nystartade	  nätverket	  Welfare	  Quality	  
Network	  (bestående	  av	  f.d.	  partners	  från	  Welfare	  Quality®-‐	  projektet)	  har	  också	  informerats	  
om	  projektet	  och	  planen	  är	  att	  involvera	  nätverket	  i	  vidare	  projektaktiviteter.	  	  
	  
ENCAW-‐projektet	  genomförs	  som	  ett	  förberedande	  steg	  inför	  KOM:s	  förväntade	  utlysning	  av	  
en	  europeisk	  organisation	  för	  djurvälfärd.	  Från	  början	  stod	  det	  klart	  att	  de	  mest	  
betydelsefulla	  aktörerna	  för	  projektets	  vidkommande	  på	  EU-‐arenan	  är	  KOM	  och	  EP	  i	  
allmänhet	  och	  Animal	  welfare	  unit	  (KOM)	  och	  Marit	  Paulsen	  (EP)	  i	  synnerhet.3	  De	  sedan	  
tidigare	  upparbetade	  kontakter	  med	  KOM	  och	  EP	  har	  ytterligare	  förstärkts	  som	  ett	  led	  i	  att	  
informera	  om	  och	  söka	  stöd	  för	  ENCAW-‐projektet.	  De	  kommunikationsinsatser	  som	  företogs	  
på	  EU-‐arenan	  under	  2010	  bedöms	  ligga	  rätt	  i	  tid	  eftersom	  planerna	  hos	  EU-‐institutionerna	  
kring	  hur	  den	  europeiska	  organisationen	  ska	  se	  ut	  och	  fungera	  inte	  på	  något	  sätt	  var	  
färdigformulerade	  och	  tidpunkten	  för	  påverkansmöjligheten	  därför	  ansetts	  som	  god.	  Bland	  
andra	  har	  enskilda	  möten	  hållits	  med	  Andrea	  Gavinelli	  (enhetschef	  på	  KOM:s	  Animal	  welfare	  
unit)	  och	  Marit	  Paulsen	  (EP)	  där	  muntlig	  och	  skriftlig	  information	  delgivits.	  Även	  vid	  andra	  
tillfällen,	  såsom	  vid	  deltagande	  av	  ENCAW-‐projektgruppens	  medlemmar,	  vid	  möten	  och	  

                                            
3 Europeiska	  Kommissionen/DG	  SANCO/Animal	  Welfare	  Unit	  är	  den	  enhet	  inom	  Kommissionen	  som	  har	  till	  
uppgift	  att	  utveckla	  djurvälfärdsstrategier	  och	  förslag	  inom	  området,	  likaså	  utformandet	  av	  en	  utlysning	  för	  ett	  
europeisk	  koordinerat	  nätverk	  inom	  djurvälfärd.	  Marit	  Paulsen	  har	  djurvälfärd	  och	  djurskydd	  som	  en	  av	  sina	  
profilfrågor	  och	  är	  vice	  ordförande	  i	  kommittén	  för	  Jordbruk	  och	  landsbygdens	  utveckling	  samt	  var	  rapportör	  
för	  Europaparlamentets	  betänkande	  ”Om	  utvärdering	  och	  bedömning	  av	  handlingsplanen	  för	  djurskydd	  och	  
djurs	  välbefinnande	  2006-‐2010”	  där	  inrättandet	  av	  ett	  europeiskt	  nätverk	  för	  referenscentrum	  för	  djurskydd	  
och	  djurs	  välbefinnande	  behandlas.	  	  
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internationella	  konferenser	  (även	  icke	  direkt	  relaterade	  till	  projektet)	  har	  chansen	  tagits	  att	  
diskutera	  projektet	  med	  dessa	  två	  parter.	  	  	  
	  
Det	  som	  behöver	  utvecklas	  vidare	  är	  utökad	  dialog	  och	  kommunikation	  med	  svenska	  
aktörer,	  i	  synnerhet	  med	  intresseorganisationerna,	  i	  rent	  informationssyfte	  om	  att	  SCAW	  
verkar	  för	  en	  svensk	  position	  vid	  etablerandet	  av	  ett	  europeiskt	  koordinerat	  nätverk	  inom	  
djurvälfärd	  men	  också	  för	  att	  samla	  och	  lyssna	  in	  eventuella	  åsikter	  och	  kommentarer.	  	  
	  
Konsekvensanalys:	  studie	  djurbaserade	  mått	  
I	  officiella	  dokument	  från	  KOM	  och	  EP	  lyfts	  i	  synnerhet	  genomförande	  av	  socioekonomiska	  
konsekvensanalyser	  fram	  som	  en	  tänkbar	  arbetsuppgift	  för	  den	  europeiska	  organisationen.	  
Grundläggande	  för	  ENCAW:s	  konsekvensanalysstudie	  som	  aktivitet	  har	  varit	  två	  samspelande	  
syften	  som	  att;	  dels	  få	  erfarenhet	  av	  olika	  aspekter	  på	  att	  genomföra	  en	  konsekvensanalys	  och	  
dels	  för	  att	  behandla	  ett	  för	  SCAW	  relevant	  och	  aktuellt	  ämne.	  
	  
För	  att	  nå	  syftet	  med	  att	  få	  erfarenheter	  och	  samla	  in	  kunskaper	  om	  utifrån	  vad	  en	  kon-‐
sekvensanalys	  kan	  ge	  så	  bestod	  arbetet	  övergripande	  av	  att	  utveckla	  en	  trolig	  arbetsprocess	  
för	  genomförandet	  för	  att	  därefter	  testa	  densamma.	  Arbetsprocessen	  diskuterades	  fram	  i	  
projektgruppen	  och	  bestod	  av	  en	  sannolik	  faktisk	  händelsekedja	  givet	  de	  kända	  
förutsättningarna	  som	  en	  nätverksorganisation	  kan	  komma	  att	  verka	  inom	  med	  därtill	  rimliga	  
antaganden.	  Projektarbetet	  utgick	  också	  ifrån	  de	  idéer	  kring	  funktioner	  ett	  europeiskt	  nätverk	  
kan	  få	  och	  hur	  organisationen	  kan	  te	  sig,	  framlagda	  inom	  projektet.	  
	  
För	  att	  efterlikna	  en	  verklig	  process	  genomfördes	  projektet	  delvis	  som	  ett	  rollspel	  där	  de	  
medverkande	  svenska	  aktörerna	  motsvarade	  troliga	  europeiska	  aktörer	  och	  institutioner.	  
T.ex.	  ”agerade”	  Landsbygdsdepartementet	  i	  rollen	  som	  initial	  uppdragsgivare,	  föreställande	  
KOM,	  och	  SCAW:s	  projektgrupp	  som	  en	  koordineringsenhet	  inom	  ENCAW	  (	  i	  skepnad	  av	  ett	  
”europeiskt	  centrum”)	  mottagandes	  motsvarade	  uppgifter	  som	  ett	  sådant	  kan	  få.	  
	  
För	  att	  vidare	  vidga	  sättet	  att	  arbeta	  bestämdes	  att	  själva	  utförandet	  av	  studien	  (i	  delar)	  skulle	  
läggas	  ut	  och	  genomgöras	  av	  ett	  antal	  aktörer	  (experter)	  fokuserande	  på	  sina	  områden	  inom	  
en	  övergripande	  frågeställning.	  Genom	  att	  testa,	  den	  framtagna	  och	  troliga,	  arbetsprocessen	  
med	  externa	  experter	  steg	  för	  steg	  möjliggjordes	  en	  i	  framtiden	  betydelsefull	  
erfarenhetsinhämtning	  och	  kartläggning	  av	  de	  utmaningar	  som	  ett	  genomförande	  av	  t.ex.	  en	  
konsekvensanalys	  kan	  komma	  att	  innebära	  på	  europeisk	  nivå.	  Erfarenheter	  och	  information	  
har	  kunnat	  studeras	  på	  en	  rad	  områden	  tillhörande	  den	  praktiska	  planeringen	  utav	  utförandet	  
av	  konsekvensanalysen,	  som;	  vilken	  sorts	  kompetens	  som	  behövs	  i	  den	  europeiska	  
organisationen,	  vilka	  incitament	  som	  är	  betydelsefulla	  för	  att	  säkra	  deltagande	  av	  forskare	  och	  
experter	  vid	  utförandet,	  och	  de	  betydelsefulla	  juridiska	  aspekter	  vid	  kontraktsskrivning	  då	  
experter	  knyts	  till	  ett	  projekt	  etc.	  	  
	  
Studiens	  ämnesmässiga	  inriktning	  var	  djurbaserade	  mått,	  utvärdering	  av	  djurvälfärd	  och	  
dess	  aspekter,	  utifrån	  en	  potentiell	  möjlighet	  att	  introducera	  dessa	  i	  lagstiftning	  och	  i	  den	  
officiella	  kontrollen.	  Studiens	  relevans	  motiveras	  av	  en	  generell	  tendens	  inom	  världs-‐
omspännande	  forskning	  och	  diskussioner	  om	  framtida	  lagstiftning	  och	  kontrollsystem	  där	  
fokus	  i	  allt	  högre	  grad	  läggs	  på	  djurbaserade	  mått.	  Kunskap	  inhämtad	  från	  konsekvens-‐
analysstudien	  breddar	  också	  SCAW:s	  kunskapsplattform	  och	  underlättar	  SCAW:s	  rådgivande	  
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funktion,	  t.ex.	  i	  Djurskyddsutredningen.	  Det	  finns	  dessutom	  kraftiga	  indikationer	  på	  att	  en	  
organisation	  som	  ENCAW	  kommer	  att	  ha	  till	  uppgift	  att	  arbeta	  med	  djurvälfärdsindikatorer.	  
Det	  bedömdes	  vidare	  att	  det	  finns	  ett	  kunskapsgap	  att	  fylla	  vad	  gäller	  introduktionen	  av	  
djurbaserade	  mått	  under	  svenska	  förhållanden	  som	  ytterligare	  aktualiserar	  studiens	  
uppställda	  frågeställningar.	  
	  
Den	  ämnesmässiga	  frågeställningen	  kring	  djurbaserade	  mått	  bröts	  ned	  i	  fyra	  områden	  1.	  
Animal	  Welfare	  Assessment,	  2.	  Economy,	  3.	  Acception/Attitudes	  och	  4.	  Djurbaserade	  
djurvälfärdsmått	  i	  den	  offentliga	  djurskyddskontrollen	  av	  svensk	  mjölkproduktion.	  Den	  första	  
delen	  behandlar	  djurbaserade	  mått	  vs.	  resursbaserade	  och	  jämför	  hur	  väl	  de	  två	  uppfyller	  en	  
rad	  mätkriterium	  som	  används	  vid	  bedömning	  av	  djurvälfärd.	  Andra	  delen	  av	  studien	  
undersöker	  de	  ekonomiska	  konsekvenserna	  av	  ett	  skifte	  till	  ett	  system	  i	  högre	  grad	  baserat	  
på	  djurbaserade	  mått,	  där	  det	  svenska	  resursbaserade	  systemet	  i	  offentlig	  kontroll	  jämförs	  
med	  ett	  mer	  djurbaserade	  system	  (Welfare	  Quality®-‐	  projektet).	  Tredje	  delen	  fokuserar	  på	  
attityder	  och	  uppfattningar	  om	  djurvälfärd	  i	  allmänhet	  och	  i	  synnerhet	  inställning	  och	  
acceptans	  i	  relation	  till	  djurbaserade	  mått	  hos	  konsumenter,	  producenter	  och	  övriga	  aktörer	  
i	  värdekedjan.	  Den	  fjärde	  studien	  jämför	  praktiskt	  den	  resursbaserade	  offentliga	  kontrollen	  
med	  två	  djurbaserade	  kontroller	  (WQ®	  och	  Fråga	  kon,	  se	  vidare	  Bilaga	  1)4.	  Studiens	  fyra	  
delar	  är	  genomförda	  av	  forskare	  på	  INRA	  i	  Frankrike,	  Institutionen	  för	  ekonomi	  vid	  SLU,	  
institutionen	  för	  Anatomi	  och	  fysiologi,	  SLU	  samt	  Institutionen	  för	  globala	  studier	  vid	  
Göteborgs	  universitet.	  	  
	  
Som	  avslutning	  av	  kommer	  ett	  seminarium	  att	  hållas	  den	  4	  oktober	  2011.	  Syftet	  med	  
seminariet	  är	  att	  kommunicera	  studien	  och	  dess	  resultat	  och	  möjliggöra	  en	  diskussion.	  
Målgruppen	  är	  intressenter	  inom	  området	  som	  departement,	  myndigheter	  och	  den	  
akademiska	  världen.	  	  	  
	  
Expertgruppsmöte	  
Ytterligare	  en	  trolig	  arbetsuppgift	  för	  den	  europeiska	  organisationen	  är	  att	  samordna	  och	  
samla	  kompetens	  för	  att	  bidra	  med	  expertkunskaper	  till	  EU-‐institutioner,	  bl.a.	  genom	  att	  
identifiera	  och	  prioritera	  nyckelområden	  för	  forskning	  inom	  djurvälfärd	  och	  djurskydd.	  Då	  
SCAW	  har	  en	  liknande	  uppgift	  på	  ett	  nationellt	  plan	  lämpar	  sig	  expertaktiviteter	  inom	  
samma	  område.	  Utifrån	  denna	  anledning	  har	  expertgruppsmöten	  genomförts,	  med	  flera	  
syften,	  för	  att	  få	  erfarenheter	  av	  hur	  processen	  kan	  genomföras,	  för	  att	  stärka	  beskrivningen	  
av	  hur	  ENCAW	  kan	  arbeta	  med	  uppgiften	  framledes	  och	  för	  att	  SCAW	  ska	  kunna	  genomföra	  
en	  viktig	  uppgift	  i	  den	  ordinarie	  verksamheten.	  
	  
Expertgruppsmöten	  genomfördes	  den	  13-‐14	  juni	  2011	  och	  den	  31	  augusti	  2011	  och	  samlade	  
experter	  till	  ett	  diskussions-‐	  och	  prioriteringsmöte	  med	  anledning	  av	  införlivandet	  av	  EU:s	  
Försöksdjursdirektiv	  i	  svensk	  lagstiftning.	  Expertpanelsmedlemmar	  valdes	  för	  att	  täcka	  alla	  
”Fields	  of	  Expertise”	  som	  SCAW	  vill	  ha	  representerade	  i	  sina	  expertpaneler.	  Panelerna	  kom-‐
pletterades	  med	  universitetsveterinärer	  samt	  med	  ansvariga	  föreståndare.	  Mötena	  hade	  två	  
tydliga	  uppgifter,	  dels	  att	  ta	  ställning	  till	  Landsbygdsdepartementets	  promemoria	  om	  införli-‐

                                            
4	  För	  vidare	  resultat	  och	  slutsatser	  av	  studierna	  hänvisas	  till	  de	  enskilda	  rapporterna	  som	  kommer	  vara	  
tillgängliga	  på	  SCAW:s	  hemsida	  efter	  sommaren	  2011	  (http://www.slu.se/scaw).	  
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vandet	  av	  EU:s	  Försöksdjursdirektiv	  i	  svensk	  lagstiftning	  och	  dels	  att	  diskutera	  artiklar	  i	  själva	  
direktivet	  som	  är	  av	  betydelse	  för	  försöksdjursverksamheten	  i	  Sverige,	  dvs.	  sådant	  som	  inte	  
redan	  tillämpas	  idag.	  Konsensus	  vid	  slutdiskussionerna	  ska	  sammanställas	  till	  ett	  remissvar	  
på	  Landsbygdsdepartementets	  promemoria,	  där	  SCAW	  ansvarar	  för	  sammanställningen.	  
Remissvaret	  omfattar	  framför	  allt	  det	  som	  tagits	  upp	  i	  promemorian,	  såväl	  författningsför-‐
slag	  som	  överväganden	  och	  förslag.	  En	  betydande	  del	  av	  diskussionerna	  behandlade	  fram-‐
tida	  utbildningskrav	  och	  hur	  de	  ska	  kunna	  lösas	  på	  nationell	  nivå.	  Experterna	  diskuterade	  
även	  prioriterade	  forskningsområden	  utifrån	  de	  kunskapsluckor	  som	  finns	  vad	  gäller	  välfärd	  
för	  försöksdjur	  och	  hur	  Direktivet	  kan	  tolkas	  på	  bästa	  sätt.	  En	  lista	  med	  prioriterade	  forsk-‐
ningsområden	  togs	  fram	  och	  kommer	  att	  skickas	  till	  anslagsgivande	  instanser,	  Vetenskapsrå-‐
det,	  FORMAS,	  Jordbruksverket	  och	  Landsbygdsdepartementet.	  
	  
Welfare	  Quality	  Network	  
Welfare	  Quality	  Network	  har	  en	  betydelsefull	  roll	  för	  en	  framtida	  organisation	  av	  ett	  europe-‐
iskt	  koordinerat	  nätverk	  inom	  djurvälfärd	  som	  sedan	  ska	  sprida	  konceptet	  med	  djurvälfärds-‐
indikatorer	  och	  bedömningar.	  I	  de	  idéer	  och	  beskrivningar	  kring	  ENCAW	  som	  tagits	  fram	  un-‐
der	  projektet	  utgör	  därför	  arbetet	  med	  djurvälfärdsindikatorer	  en	  central	  arbetsuppgift.	  
Welfare	  Quality	  Network	  är	  inom	  ENCAW-‐projektet	  en	  nystartad	  kollaborativ	  satsning	  be-‐
stående	  av	  29	  forna	  partners	  från	  Welfare	  Quality®-‐	  projektet.	  Nätverket	  utgör	  en	  viktig	  del	  i	  
den	  strategi	  för	  att	  bibehålla	  det	  samarbete	  och	  den	  expertis	  som	  genererades	  genom	  Wel-‐
fare	  Quality®.5	  Fokus	  för	  nätverket	  ligger	  framförallt	  på	  vetenskapligt	  utbyte	  och	  aktiviteter	  
som	  bidrar	  till	  att	  vidareutveckla	  de	  bedömningssystem	  av	  djurvälfärd	  som	  togs	  fram	  genom	  
Welfare	  Quality®-‐	  projektet.	  Därtill	  är	  ambitionen	  att	  tillhandahålla	  kunskap	  och	  stöd	  åt	  ak-‐
törer	  inom	  animalieproduktion	  och	  stater	  som	  vill	  implementera	  de	  framtagna	  bedömnings-‐
systemen.6	  En	  projektaktivitet	  i	  ENCAW-‐projektet	  har	  varit	  att	  aktivt	  engagera	  sig	  och	  eko-‐
nomiskt	  stödja	  bildandet	  och	  uppstarten	  av	  Welfare	  Quality	  Network,	  i	  synnerhet	  genom	  att	  
möjliggöra	  ett	  första	  mötet	  för	  nätverksmedlemmarna	  i	  Amsterdam	  den	  1	  december	  2010.	  
Syftet	  med	  interaktionen	  och	  projektaktiviteten	  är	  att	  dra	  nytta	  av	  arbetet	  med	  djurvälfärds-‐
indikatorer	  som	  skett	  genom	  WQ®	  och	  för	  att	  stärka	  beskrivningen	  av	  hur	  ENCAW	  kan	  verka	  
på	  området,	  tillika	  att	  stärka	  sammanhållningen	  mellan	  ingående	  internationella	  universitet	  
och	  forskningsinstitut,	  medlemmar	  i	  nätverket,	  vilka	  kommer	  att	  vara	  betydelsefulla	  för	  ett	  
europeiskt	  koordinerat	  nätverk	  inom	  djurvälfärd.	  	  
	  
I	  projektets	  förlängning	  finns	  också	  planer	  på	  att	  vidare	  utveckla	  och	  bygga	  på	  information	  
kring	  hur	  ENCAW	  ska	  arbeta	  med	  djurvälfärdsindikationer.	  För	  att	  få	  kunskap	  och	  för	  att	  få	  
erfarenhet	  av	  hantering,	  uppdatering	  av	  bedömningssystem	  och	  protokoll,	  stöd	  av	  praktisk	  
implementering,	  tillhandahållande	  av	  villkor	  för	  användning,	  certifiering	  av	  kontrollanter	  etc.,	  
har	  inom	  ramen	  för	  ENCAW-‐	  projektet	  en	  praktisk	  pilotstudie	  om	  djurbaserade	  djurvälfärds-‐
mått	  i	  den	  offentliga	  djurskyddskontrollen	  av	  svensk	  mjölkproduktion	  genomförts	  som	  
avrapporteras	  2011	  (bilaga	  1).	  Flera	  länder	  i	  Europa	  genomför	  liknande	  projekt	  som	  i	  Sverige	  
för	  att	  uppdatera	  redan	  existerande	  protokoll	  framtaget	  genom	  Welfare	  Quality®.	  
	  
Internkommunikation	  
                                            
5 Se	  vidare:	  www.welfarequality.net	  
6 För	  vidare	  information	  om	  nätverket	  och	  dess	  aktiviteter	  se:	  
http://www.welfarequalitynetwork.net/network/44202/7/0/40	  
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Effektiva	  kommunikationsrutiner	  kommer	  att	  spela	  en	  avgörande	  roll	  för	  hur	  en	  organisation	  
som	  ett	  europeiskt	  koordinerat	  nätverk,	  med	  geografiskt	  spridda	  medlemsorganisationer,	  
löser	  sina	  uppgifter.	  Därför	  har	  ENCAW-‐projektet	  lagt	  fokus	  på	  kommunikationsrutiner	  i	  sin	  
beskrivning	  av	  hur	  den	  europeiska	  organisationen	  och	  dess	  arbetsprocesser	  bör	  se	  ut.	  För	  att	  
få	  information	  om	  och	  erfarenhet	  av	  förutsättningar	  och	  villkor	  för	  arbetsprocesser,	  base-‐
rade	  på	  webbaserad	  kommunikation,	  har	  sådan	  teknik	  nyttjats.	  Intern	  dokumenthanteringen	  
har	  skett	  i	  Sharepoint,	  Adobe	  Connect	  (webbkonferens	  över	  internet)	  och	  testats	  internt	  i	  
projektgruppen.	  För	  avstämningar	  med	  ansvariga	  koordinatorer/experter	  för	  konsekvens-‐
analysstudien	  har	  en	  rad	  möten	  genomförts	  via	  videokonferens	  (Tandberg).	  
	  
Projektets	  fortsättning:	  ENCAW	  II	  
Genom	  Jordbruksverkets	  regleringsbrev	  för	  2011	  kommer	  5000000	  kronor	  tilldelas	  SLU	  och	  
Nationellt	  centrum	  för	  djurvälfärd	  för	  fortsättning	  av	  ENCAW-‐	  projektet.	  Arbetet	  under	  2010	  
har	  bestått	  av	  förberedelser	  för	  fortsättningen	  av	  ENCAW	  II.	  Vidare	  strategi	  och	  projektaktivi-‐
teter	  har	  planerats	  och	  definierats	  (se	  dokument	  ”Projektplan	  ENCAW	  II”	  ).	  Till	  Projektplan	  
ENCAW	  II	  har	  rekryterats	  en	  ny	  projektkoordinator.	  	  
	  

5.	  Ekonomi7	  

Kostnader  Summa 

Löner  1 697 932 
Traktamenten och bilersätt-
ningar 

 4 416 

Övriga personalkostnader  71 660 
Lokaler  9 478 
Köpta tjänster  1 183 184 
 Varav: 

Data konsult, service 

Konsultuppdrag inhyrd medarbetare 

Socioekonomisk studie 

Övrigt konsultuppdrag  

 
31 162 

15 456 

884566 

252 000 
Driftskostnader  50 533 
Resor  61 767 
Institutionspåslag  584 390 
Interna överföringar statliga 
bidrag 

 1 479 000 

 Varav: 

Welfare Quality Network 

Pilot studie ”Djurbaserade djurvälfärdsmått i 

 

240 000 

 

                                            
7 Enligt	  uppgifter	  2011-‐08-‐24 
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den offentliga djurskyddskontrollen av 
svensk mjölkproduktion”  

1 239 000 
Totalt  5 142 360 
	  


