
 
 
 
 

Tass- och namninsamling mot extremavel engagerar tusentals 

Sverige har bland de hårdaste djurskyddslagarna i världen, men ändå lider tusentals trubbnosiga 

hundar av andnöd på grund av sitt utseende. Sedan Svensk Djursjukvård lanserade initiativet 

#ogulligt för att synliggöra problemet med extremavel, har över 3 500 djurvänner runt om i landet 
ställt sig bakom organisationens tass- och namninsamling.  

Den 27 januari klockan 16.15 överlämnades Svensk Djursjukvårds tass- och namninsamling till 

landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Svensk Djursjukvård vill att hundars och katters lidande till följd 
av extremavel inkluderas i den översyn av djurskyddslagstiftningen som nu pågår.  

Enligt en undersökning om svenskars förhållande till sällskapsdjuren utförd av Novus på uppdrag av 

Svensk Djursjukvård, anser varannan svensk (52 procent) att uppfödare inte vet bäst hur en specifik 

ras ska se ut för att leva ett hälsosamt liv. Trots det, är det relativt få valpköpare som vänder sig till 
en veterinär för att få råd inför valpköpet.  

– Vi veterinärer har en viktig uppgift i att finnas till hands för att ge råd och svara på frågor från 

oroliga djurägare och blivande djurägare. Vi har också ett ansvar för att sprida kunskap om 

extremavelns negativa hälsoeffekter för många hundar. Därför har vi under hösten lanserat initiativet 

#ogulligt med syfte att belysa denna problematik. Engagemanget har varit enormt stort, nästan en 

halv miljon personer har tagit del av initiativet på Facebook och över 3 500 personer och deras 

hundar har tagit ställning mot extremaveln via vår digitala tass- och namninsamling, säger Maria 

Lundvall, branschansvarig på Svensk Djursjukvård. 

I undersökningen om förhållningssättet till sällskapsdjuren instämmer nio av tio av de tillfrågade i att 

det är oacceptabelt att avla på egenskaper som leder till att djuren lider, helt i enlighet med befintlig 

lagstiftning. 88 procent tycker också att djurskyddsmyndigheter borde ta ett större ansvar för att 

skydda djuren från lidande på grund av extremavel.  

Besök kampanjsiten på: www.ogulligt.se 
 
För mer information kontakta: 
Maria Lundvall, leg veterinär och branschansvarig  
Branschorganisationen Svensk Djursjukvård  
070-662 60 40  

maria.lundvall@svenskdjursjukvard.se  
 

 
SLA Svensk Djursjukvård är djursjukvårdens arbetsgivare- och branschorganisation. Sedan den 1 juli 2015 är branschorganisationen Svensk 
Djursjukvård en sektion inom SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet). SLA Svensk Djursjukvård verkar för branschens långsiktiga 
utveckling och företräder medlemmarna i kontakten med myndigheter och beslutsfattare. Vi arbetar målmedvetet för att våra 
medlemsföretag ska få bästa möjliga förutsättningar att driva företag och att djur och djurägare ska få bästa möjliga kvalitet och service i 
mötet med djursjukvården. 
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