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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1993:129) om djurhållning inom
lantbruket m.m. 1 ;
beslutade den 5 april 2002
Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 4, 9, 17 och 19 §§
djurskyddsförordningen (1988:539)2 , i fråga om verkets föreskrifter
(SJVFS 1993:129) om djurhållning inom lantbruket m.m.
dels att 1 kap. 22 §, 2 kap. 52 och 54 §§ samt bilagorna 6 och 8 till
föreskrifterna skall ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna skall införas två nya paragrafer, 53 a och
54 a §§, av följande lydelse.

1 kap. Gemensamma bestämmelser
22 § Stallutrymme skall rengöras och utgödslas minst en gång dagligen,
om inte systemet för djurhållning är uppbyggt för andra rutiner som ger
god hygien.
Vid kontinuerlig uppfödning skall stall eller stallavdelning rengöras
noggrant minst en gång årligen.
Vid omgångsuppfödning skall stall eller stallavdelning rengöras noggrant före varje insättning av en ny omgång djur.
Hönsstallar skall därtill desinficeras regelbundet och alltid innan en ny
grupp höns sätts in 3 .
2 kap. Särskilda bestämmelser
52 § Inredning i hönsstall skall vara utformad så att djuren inte utsätts för
foder-, vatten- och gödselspill.
I system för frigående höns får sittpinnar inte vara placerade över
ströbädden4 .

1

Författningen omtryckt SJVFS 2000:107.
Jfr rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för
skyddet av värphöns (EGT nr L 203, 3.8.1999, s. 53, Celex 31999L0074).
3
Gäller inte för anläggningar med färre än 350 höns och inte för avelshöns.
4
Gäller inte för anläggningar med färre än 350 höns och inte för avelshöns.
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SJVFS 2002:23
Saknr L 100:2
Utkom från trycket
den 5 april 2002

SJVFS 2002:23
Saknr L 100:2
I flervåningssystem för frigående höns skall våningsplanen utföras så
att spillning inte kan falla ner på lägre plan5 .
53 a § Dränerande golv för värphöns skall vara så konstruerat att det ger
stöd åt de främre klorna på varje fot6 .
54 § När höns hålls på nätgolv eller annat dränerande golv, skall minst en
tredjedel av stallgolvet vara försett med ströbädd.
Ströbäddsarean per höna får dock inte understiga 0,025 m2 7 .
54 a § I anläggningar där hönsen har möjlighet till utevistelse skall
utomhusytorna ha en area som är anpassad till beläggningsgraden och
markytans beskaffenhet så att föroreningar undviks. De skall vara
försedda med skydd mot dåligt väder och rovdjur och vid behov med
lämpliga vattentråg. Flera öppningar skall ge direkt tillträde till
utomhusytorna8 .
------------------------Denna författning träder i kraft den 12 april 2002.
Stallar och anläggningar som är i bruk den 12 april 2002 får användas
för djurhållning till utgången av år 2006 utan hinder av
- 2 kap. 52 § ifråga om andra och tredje stycket, 53 a §, 54 § ifråga om
andra stycket och 54 a §,
- bilaga 6 punkt 6.

MATS PERSSON

Christer Nilsson
(Djurskyddsenheten)
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Gäller inte för anläggningar med färre än 350 höns och inte för avelshöns.
Gäller inte för anläggningar med färre än 350 höns och inte för avelshöns.
7
Gäller inte för anläggningar med färre än 350 höns och inte för avelshöns.
8
Gäller inte för anläggningar med färre än 350 höns och inte för avelshöns.
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Bilaga 6 9

Fjäderfän
___ _____________________________________
1a

Utrymme för höns i inredda burar10
Area, m2 /djur

Tillgänglig area, Höjd, m
m2 /djur

0,0751)

Bur

0,060

0,452)

Rede

0,20

Ströbad
1) En bur får inte vara mindre än 0,2 m2 .
2) Avser tillgänglig area.

0,20

1b

Övriga mått för värphöns i inredda burar11

Sittpinne

0,15 m per djur

Fri gångbredd mellan burrader

0,90 m

Avstånd golv - nedersta burraden
0,35 m
__________________________________ ______

9

Ändringen innebär bl a att punkten 5 upphävs.
Gäller inte för anläggningar med färre än 350 höns och inte för avelshöns.
11
Gäller inte för anläggningar med färre än 350 höns och inte för avelshöns.
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________________________________________
6

Övriga mått m.m. för frigående värphöns12

Vatten

Fodertråg

Sittpinne

Rakt tråg

25 mm trågkant/höna

Runt tråg

10 mm trågkant/höna

Nippel eller kopp1)

Högst 10 höns/nippel
eller kopp

Rakt tråg

100 mm trågkant/höna

Runt tråg

40 mm trågkant/höna

2)

150 mm/höna

Fri höjd mellan
våningar

Flervåningssystem

0,45 m

Antal våningar

Flervåningssystem

Högst 4

Öppningar till
utomhusytorna3)

Höjd 0,35 m
Bredd 0,40 m, dock
minst 2,00 m totalt per
1000 höns

1) Minst två tillgängliga för varje höna.
2) Centrumavstånd 300 mm, avstånd vägg 200 mm.
3) Skall vara utspridda utefter hela byggnadens längd.
_________________________________ _______

12

4

Gäller inte för anläggningar med färre än 350 höns och inte för avelshöns.
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Definition av i författningen använda uttryck
________________________________________
Rede
Avskilt utrymme för äggläggning. Golvet i utrymmet får inte vara så
utfört att fåglarna ligger direkt på rutnät av metall.
________________________________________
Ströbad/sandbad
Utrymme med luckert strömaterial där värphöns i bur kan tillfredsställa
sina etologiska behov såsom att picka, sprätta och utföra
sandbadsbeteende.
________________________________________
Tillgänglig area
För hönsen ständigt tillgängliga areor med minst 0,3 m bredd och minst
0,45 m fri höjd. Redesarean får inte medräknas.
___________ _____________________________
Värphöns
Höns av arten Gallus gallus som är värpmogna och som hålls för
produktion av ägg som inte är avsedda för kläckning.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
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