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Svar på interpellation ställd av Eva-Lotta Ekelund (MFP)
om en djur- och miljövänlig hantering av de änder som
föds upp på gårdar i Strängnäs kommun
Eva-Lotta Ekelund (MFP) ställde på kommunfullmäktiges möte 2017-10-30 en
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M) om en djuroch miljövänlig hantering av de änder som föds upp på gårdar i Strängnäs
kommun.
Fråga: Är det rätt att detta kan fortgå?
Svar: Verksamheten som interpellanten beskriver (viltförvaltning och jakt) har
att förhålla sig till relevanta lagar och riktlinjer. Verksamheten står under tillsyn
av bland annat Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Kommunen har inget
tillsynsansvar.
Fråga: Om det ska få fortsätta undrar vi om djuren ska märkas på ett
sätt som visar vilken gård de kommer ifrån för att få respektive
uppfödare att ta ansvar för hur djuren hanteras efter jakt?
Svar: Se svaret ovan.
Fråga: Finns det någon tillsyns- och/eller djurskyddsmyndighet som
kan övervaka hur man kan skydda djur och miljö?
Svar: Verksamheten lyder under jaktlagen och under övriga tillämpliga lagar.
Den kontrolleras och/eller följs upp regelbundet, bland annat av Länsstyrelsen
och Naturvårdsverket.
Fråga: Kan Strängnäs kommun undersöka hur dessa kommuner gjort
för att bättre komma till rätta med de bekymmersamma följder denna
nöjesuppfödning får för både djur, människor och miljö?
Svar: Förvaltningen har samtalat med Nykvarns kommun om hur de ”hanterar
konsekvenserna för djur och samhälle” gällande uppfödning av änder som står i
interpellationen, de har ingen speciell hantering av detta. Varken på miljöenheten
eller på Park- och gata finns kännedom om någon särskild hantering av frågan.
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Fråga: Var bör kostnadsansvaret ligga?
Svar: Så länge verksamheten följer gällande lagstiftning och följs upp av
relevanta myndigheter och kontrollorgan, finns det ingen anledning för oss som
enskild kommun att lägga resurser på åtgärder som faller under andra
myndigheters ansvar.

Jacob Högfeldt (M)
Ordförande kommunstyrelsen

Mariefred 20170916
INTERPELLATION från Mariefredspartiet angående en djur- och
miljövänlig hantering av de änder som föds upp på gårdar i Strängnäs
kommun, ställd till KSO Jacob Högfeldt
På flera gårdar runt om i vår kommun pågår en djurovänlig
verksamhet, uppfödning av änder (och även andra djur) för ett enda syfte,
några få människor ska vid några få tillfällen få nöjesskjuta på dessa djur.

Det är anmärkningsvärt att det ens får förekomma, men…nu gör det det och
vi är många som anser att detta bör regleras hårdare så att inte dessa djur
drabbas mer än nödvändigt. Denna egendomliga uppfödning drabbar också
många medborgare, skattebetalare, i form av olägenheter av väl kända slag.
Kostnader att hantera konsekvenserna av dessa få uppfödares
nöjesverksamhet drabbar också kommunen, dvs skattebetalarna.
- är det rätt att detta kan fortgå?

- om det ska få fortsätta undrar vi om djuren ska märkas på ett sätt
som visar vilken gård de kommer ifrån för att få respektive uppfödare att ta ansvar för hur djuren hanteras efter jakt?
- finns det någon tillsyns- och/eller djurskyddsmyndighet som kan
övervaka hur man kan skydda djur och miljö?

I andra kommuner förekommer denna sorgliga uppfödning också men där
har man valt att hantera konsekvenserna för djur och samhälle på andra,
mer djur- och miljövänliga, hållbara sätt. Se på Nykvarn och Stockholm till
exempel.
- kan Strängnäs kommun undersöka hur dessa kommuner gjort för att
bättre komma till rätta med de bekymmersamma följder denna
nöjesuppfödning får för både djur, människor och miljö?
-

var bör kostnadsansvaret ligga?

Eva-Lotta Ekelund
Mariefredspartiet

