
 

  

 

 
 

 
 

 

 

Informationsklass: Publik 

Ställningstagande Djurhållning 
Avsikten med Länsförsäkringar AB:s arbete med ansvarsfulla investeringar är att 
bidra till hållbart värdeskapande, utifrån finansiella och hållbarhetsrelaterade 
dimensioner. Länsförsäkringar AB verkar för att de bolag som ingår i våra egna 
förvaltade portföljer och fonder följer principer för ansvarsfullt företagande, i 
enlighet med bland annat FN:s Global Compact, samt arbetar med för branschen 
väsentliga hållbarhetsfrågor. Om bolag uppvisar bristfällig hantering av 
hållbarhetsfrågor kan det medföra risker, vilket i sig kan påverka förvaltningens 
mål negativt. 
 
 

Djurhållning 
Bristande djurhälsa och behandling av djur är ett växande problem globalt och 
det finns stora skillnader mellan världens länder när det gäller 
djurskyddslagstiftning. Globalt lever en stor andel av de djur som föds upp för 
att bli mat under bristfälliga förhållanden. Bristande djurhållning påverkar 
djurens välbefinnande men kan även ha betydelse för människors hälsa. Sedan 
1940 kan mer än hälften av alla infektionssjukdomar som passerat mellan djur 
och människor förknippas med ett allt mer intensivt lantbruk.1 Antibiotika 
används ofta för att hålla djur friska trots stressade situationer och i trånga 
utrymmen. Överanvändningen av antibiotika är en orsak till utvecklingen av 
bakteriestammar som är resistenta mot antibiotika och utgör hot mot 
människors och djurs hälsa. Det intensiva lantbruket och dess koppling till 
antibiotikaresistens och framväxten av bakterier som är multiresistenta mot 
antibiotika blir allt tydligare enligt Livsmedelsverket.2 
 
För att möta dessa utmaningar behöver livsmedelsindustrins djurhållning 
hanteras hållbart.  
 

Förväntningar och Tillämpning 
Länsförsäkringar förväntar sig att bolag som vi investerar i  

 Följer internationella normer och konventioner för skydd av djur. 
 Proaktivt strävar efter att undvika skadlig behandling av djur i sin egen 

verksamhet och i sina leverantörskedjor.  
 Integrerar djurskyddskriterier i policys och rapportering. 

 
1 UNEP - UN environment programme 
2 Livsmedelsverket 
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 Antar mål kopplat till djurskydd och transparent rapporterar utfallet 
mot dessa målsättningar  

 Samarbetar för att förbättra standarder och best practice inom sin 
sektor.  

Mer specifikt förväntar Länsförsäkringar sig att bolagen strävar efter att 
undvika följande företeelser och att detta inkluderas i bolagens policys: 

 Extremt begränsad rörelsefrihet för livsmedelsproducerande djur3 
 Tillväxtfrämjande ämnen hos livsmedelsproducerande djur. 
 Rutinmässig användning av antibiotika hos livsmedelsproducerande 

djur  
 Rutinmässiga stympningar 
 Slakt av djur utan bedövning 
 Långväga transporter på mer än 8 timmar i följd 

Länsförsäkringars främsta verktyg att påverka bolagen är via dialog. Om 
dialogen inte leder framåt och bolaget inte vidtar åtgärder för att förbättra 
policys och djurhållningsmetoder kan vi som en sista utväg utesluta bolag från 
våra investeringar. Uteslutningen gäller i våra egna fonder, i alla 
direktinvesteringar och så långt som det är möjligt i indirekta innehav som 
externa fonder.  
 

Begränsningar 
Detta ställningstagande omfattar djurhållning i förhållande till djurens 
välbefinnande inom livsmedelsindustrin och dess leverantörskedja.  
 

Relevanta riktlinjer 
 European Convention on the Protection of animals Kept for Farming 

Purposes, 1976 

 

 
3 På engelska close confinement 


