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Djurskyddsmyndighetens
författningssamling
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Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens
föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:17) om
djurhållning inom lantbruket m.m.;
beslutade den 20 december 2005.
Djurskyddsmyndigheten föreskriver 1 , med stöd av 4, 9, och 17 §§ djurskyddsförordningen (1988:539), i fråga om Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och
allmänna råd (DFS 2004:17) om djurhållning inom lantbruket m.m.
TPF

FPT

dels att 1 kap. 40 § ska upphävas,
dels att 1 kap. 17 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande
lydelse,
dels att tabell 1 i bilaga 6 ska ha följande lydelse,
dels att det i 2 kap. ska införas en ny paragraf, 61 a §, med följande lydelse:
1 kap.

Gemensamma bestämmelser

17 § I värmeisolerade stallar får den relativa luftfuktigheten under vintern inte
annat än undantagsvis överstiga 80 procent såvida inte stalltemperaturen understiger 10° C. I sådana fall får den numeriska summan av stalltemperaturen och
relativa fuktigheten inte överstiga 90.
I oisolerade stallar får den relativa fuktigheten inte annat än undantagsvis
överstiga uteluftens relativa fuktighet med mer än 10 procentenheter.
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1

Jfr rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur
(EGT L 221, 8.8.1998, s. 23 Celex 31998L0058), rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli
1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns (EGT L 203, 3.8.1999, s. 53,
Celex 31999L0074). Angivna direktiv är samtliga senast ändrade genom rådets förordning
(EG) nr 806/2003 (EGT L 122, 16.5.2003, s. 1, Celex 32003R0806). Anmälan har gjorts enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217,
5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).
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Utkom från trycket
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Särskilda bestämmelser för olika djurslag

61 a § Ströbadet i burar för värphöns ska vara tillgängligt för hönsen under en
sammanhängande period på minst fem timmar per dygn under den för hönsen
aktiva delen av dygnet.
Ströbadet ska vara utformat så att hönsen kommer i direktkontakt med
strömedlet vid ströbadning samt avgränsat så att strömedlet hålls kvar i ströbadet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
3. Sådana stallar och anläggningar som avses ovan får vidare brukas och djurhållning i sådana stallar och anläggningar utövas till utgången av år 2012 utan
hinder av
- 2 kap. 20 §,
- bilaga 2, punkt 1 i fråga om ungdjur > 600 kg samt fotnot 2, punkt 10 ifråga
om gödseldränerande golv för kalvar, ungdjur och lösgående vuxna djur,
- bilaga 3, punkt 1 ifråga om ströad liggbox för digivande sugga, sinsugga och
dräktig gylta och ifråga om minsta boxsida för sinsugga och dräktig gylta samt
punkt 4, 5 och 6. I boxar för digivande suggor enligt bilaga 3 punkt 1 får dock 1
m2 av föreskriven liggarea bestå av urindränerande golv.
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Bilaga 6
Fjäderfän
Utrymme för värphöns i bur 2

1.

TPF

Area,
m2/djur
P

P

Tillgänglig
area
m2/djur

Höjd
m

0,060

0,452)
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Bur1)
P

P

FPT

Kortaste
sida, m

P

P

P

Rede

0,015

0,20

0,24

Ströbad

0,015

0,20

0,24

1)

En bur får inte vara mindre än 0,2 m2. I minimiarea får inte inräknas yta
under gödseldeflektor som inkräktar mer än 0,07 m in i buren, räknat vinkelrätt
från burens front.
2)
Avser tillgänglig area.
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Ändringen innebär bland annat att måttet 0,075 för burens area (m2/djur) upphävs, eftersom
detta mått görs överflödigt av övriga mått i tabellen.
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------------------------Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Denna författning träder i kraft den 1 mars 2006.

MATZ HAMMARSTRÖM

Gunnar Palmqvist
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