
Tillsammans för en  
bra djurhållning
Välkommen till en dialogdag för dig som är djurhållare 
inom lantbruksnäringen eller som på annat sätt kommer  
i kontakt med lantbrukets djur.  

Tid:  17 april 2018, kl 09.30.
Plats:  Länsstyrelsen, Stationsgatan 51, Luleå. 
Anmälan:  Senast 9 april.
Dagen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika och lunch. 

Vi vill att du som lantbrukare ska få bra information så att det blir enklare 
för dig att göra rätt enligt gällande regler och bestämmelser. Under dagen 
kommer vi därför bland annat att prata om: 

• Länsstyrelsens bedömning av djurskydd på gård och vid transport. 
• Livsmedelsverkets bedömning av djuren när de kommer till slakteriet. 
• Vikten av social kontakt för lantbruksdjur.
• Djurhållarens ansvar av dokumentation över verksamheten 
• Primärproduktion livsmedel, foder och tvärvillkor. 

Det kommer finnas tillfälle för frågor och diskussion. Har du redan nu 
frågor du vill att vi tar upp? Du kan enkelt ställa dem genom webbverktyget 
direkt när du anmäler dig. 

Preliminärt program för konferensdagen bifogas.

Varmt välkommen!

För frågor och mer information  
Anna Modig, enhetschef på Djurskydds- och vetrinärenheten, Länstyrelsen.  
E-post: anna.modig@lansstyrelsen.se
Mobiltelefon: 010-225 53 74. 

anmäl dig här

Tillsammans för en bra djurhållning ett samarrangemang mellan följande 
aktörer i det Regionala Djurskyddsrådet:

https://simplesignup.se/event/129219
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Tillsammans för en  
bra djurhållning
Preliminärt program
09.30 Fika

10.00  Inledning av länsråd Johan Antti

10.15  Länsstyrelsens roll och uppdrag

10.30 Livsmedelverkets roll och uppdrag

10.45 Länsstyrelsens kontroll

11.00 Bensträckare

11.15  Fortsättning Länsstyrelsens kontroll

11.30 Livsmedelverkets kontroll

12:00  Lunch

13:00 Hushållningssällskapet informerar

13:10 Lantbrukarnas Riksförbund informerar

13:20 Norrmejerier informerar

13.30 Ny djurskyddslag och andra aktuella förändringar

13:40 Nya arbetsuppgifter för Länsstyrelsen från 1 juni 2018
Arbete med verkställighet och arbete med tillsynslagen hund och katt

13:50 Tillsammans för en bättre djurhållning  
- hur arbetar vi vidare?
Diskussion och återkoppling från medverkande och deltagare  
av informationsdagen

14.30 Avrundning av dagen

Med reservation för ändringar. Programmet kommer 
att uppdateras och läggas ut på Länsstyrelsens webb 
www.lansstyrelsen.se/norrbotten
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