
Kære Xxxxx Xxxxxx,

Ud af i alt 1.536 forslag i Folketinget i perioden siden sidste valg i juni 2019 har vi i Dyrenes 
Beskyttelse fundet frem til, at der er fremsat 6 forslag til konkrete forbedring af forholdene for 
landbrugsdyrene. Du kan se oversigten nedenfor. Hvis vi har overset noget, er du velkommen til at 
tilføje det til listen og fortælle mig om det. 

Jeg er redaktør af Dyrenes Beskyttelses medlemsmagasin. I næste nummer sætter vi fokus på 
landbrugsdyrene i tema om ’De usynlige dyr’. I den anledning har jeg nedenstående spørgsmål til 
dig: 

Hvad har I som parti og som medlemmer af Folketinget konkret gjort for at forbedre livet for 
landbrugsdyrene siden valget i 2019?

Spørgsmålet handler om de landbrugsdyr, som er lukket inde i fødevareindustriens 
produktionsstalde. Svaret må højst fylde 250 tegn med mellemrum og vil blive bragt i vores næste 
medlemsmagasin, hvor ’De usynlige dyr’ er temaet. Magasinet udkommer den sidste mandag i 
august. Vi stiller spørgsmålet til alle partiernes dyrevelfærdsordførere.

Baggrund:
Når vi ser ud i det danske landskab, er landbrugsdyrene usynlige, uagtet er der er flere hundrede 
millioner af dem, og uagtet at de lægger liv til vores mad hver eneste dag. De er også usynlige i 
det politiske landskab. Det viser vores gennemgang.

Det er på en nedslående aktuel baggrund af de nyeste tal for pattegrisedødeligheden, som i 2021 
slog alle rekorder med 29.514 døde pattegrise om dagen. Også sodødeligheden er steget til 
rekordhøjt niveau. Det sætter to røde streger under resultatet af den stort anlagte ’Handlingsplan 
for bedre velfærd for svin’ fra 2014. Den frivillige aftale med landbruget om at give dyrene mere 
leveværdige liv har slået fuldstændig fejl. Et faktum, som ved aftalens udløb i 2020 blev forbigået 
i fuldstændig tavshed og uden en afsluttende evaluering. I Dyrenes Beskyttelse har vi derfor lavet 
vores egen evaluering, som du kan se her.

Samtidig viser Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrapport 2021 endnu  
en gang, at selv det helt skrabede og i sig selv uacceptable regelsæt for at give 
landbrugsdyrene et tåleligt liv ikke overholdes. Tendensen er ikke ny. Den 
manglende overholdelse af de basale regelsæt har været gældende i de 
seneste 10 år, jf. gennemgang ved Altinget.dk.



DYRENES BESKYTTELSES GENNEMGANG AF FORSLAG  
TIL BEHANDLING I FOLKETINGET SIDEN VALGET I 2019 VISER:
Forslag til forbedringer af landbrugsdyrenes levevilkår:
1 lovforslag ud af i alt 771 i perioden
5 beslutningsforslag ud af i alt 665 i perioden
0 forslag til vedtagelse ud af i alt 100 i perioden

Det vil sige 6 forslag ud af i alt 1.536 forslag i Folketinget i perioden.

Forslagene er følgende:

L 80 Forslag til lov om dyrevelfærd
Fremsat 28-11-2019, vedtaget 6. februar 2020
Lov nr. 133 af 25-02-2020
For stemte 107 (S, V, DF, RV, SF, EL, KF, ALT, NB og LA), imod stemte 0, hverken for eller imod 
stemte 0.

B 112 Forslag til folketingsbeslutning om udfasning af produktion af buræg.
Af: Søren Egge Rasmussen (EL), Jette Gottlieb (EL), Henning Hyllested (EL) og Mai Villadsen (EL)
Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget
Samling: 2019-20
Status: Bortfaldet

B 17 Forslag til folketingsbeslutning om at udfase produktion af turbokyllinger (Ross 308).
Af: Søren Egge Rasmussen (EL), Jette Gottlieb (EL), Rosa Lund (EL), Søren Søndergaard (EL)  
og Mai Villadsen (EL)
Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget
Samling: 2020-21
Status: Bortfaldet

B 16 Forslag til folketingsbeslutning om udfasning af produktion af buræg.
Af: Søren Egge Rasmussen (EL), Jette Gottlieb (EL), Henning Hyllested (EL),  
Søren Søndergaard (EL) og Mai Villadsen (EL)
Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget
Samling: 2020-21
Status: Bortfaldet



B 128: Forslag til folketingsbeslutning om indsats mod brud på brystbenet hos 
æglæggende høns
Fremsat af Carl Valentin og Rasmus Nordqvist (SF) den 25. februar 2022
1.behandlet/henvist til udvalg 12. maj 2022

B 104: Forslag til folketingsbeslutning om kvæg på græs. 
Fremsat af Søren Egge, Peder Hvelplund, Henning Hyllested og Jette Gottlieb (EL)  
den 22. februar 2022
2. behandlet 19. maj 2022, forkastet
For: EL, RV, SF Imod: Resten af Folketingets partier


