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Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens
föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:17) om
djurhållning inom lantbruket m.m.;
beslutade den 8 september 2006.
Med stöd av 4, 8 a och 17 §§ djurskyddsförordningen (1988:539) föreskriver1
Djurskyddsmyndigheten i fråga om myndighetens föreskrifter och allmänna råd
(DFS 2004:17) om djurhållning inom lantbruket m.m.
dels att not 1 i bilaga 3, punkt 2 ska upphöra att gälla,
dels att tabell 6 i bilaga 3 ska upphöra att gälla,
dels att not 2 i bilaga 3, punkt 2 ska betecknas not 1,
dels att punkt 7 och 8 i bilaga 3 ska betecknas 6 respektive 7,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 40 § ska ha följande lydelse,
dels att 2 kap. 29, 31, 35-37, 39 och 40 §§ ska ha följande lydelser,
dels att tabeller, noter och rubriker i bilaga 3 ska ha följande lydelser,
dels att vissa av definitionerna i bilaga 8 ska ändras på följande sätt,
dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ändras på
följande sätt,
dels att det i författningen ska införas nya bestämmelser, 2 kap. 29 a, 29 b,
32 a, 32 b, 33 a, 33 b samt 34 a §§, med följande lydelser,
dels att det ska införas två nya definitioner i bilaga 8, ”växande grisar” samt
”ätbås”, med följande lydelser:

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) och rådets direktiv 91/630/EEG av den 19 november 1991 om fastställande av lägsta
djurskyddskrav vid svinhållning (EGT L 340, 11.12.1991, s. 33, Celex 31991L0630). Båda direktiven är 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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Vidare meddelar Djurskyddsmyndigheten i fråga om författningens allmänna
råd
dels att de allmänna råden till 2 § djurskyddslagen (1988:534) närmast före
2 kap. 29 §, de allmänna råden närmast efter 2 kap. 33 a § samt de allmänna
råden närmast efter 2 kap. 37 § ska ha följande lydelser,
dels att rubrikerna till de allmänna råden närmast efter 2 kap. 33 a och 37 §§
ska ha följande lydelser,
dels att det ska införas tre nya allmänna råd, Allmänna råd till 1 kap. 16 § (i
anslutning till rubriken Utrymme och inredning m.m.), Allmänna råd till
2 kap. 32 a § samt Allmänna råd till 2 kap. 32 b§, med följande lydelser:
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2 kap.

Särskilda bestämmelser för olika djurslag

-----------------------Grisar
Allmänna råd till 2 § djurskyddslagen
Uppfödning av växande grisar bör ske omgångsvis.
Grisar som väger mindre än 20 kg bör inte föras samman med grisar
från andra besättningar.
Smågriskullarna bör efter eventuell kullutjämning hållas samman
under tillväxttiden. En gris som har nedsatt förmåga att hävda sig i en
smågriskull bör dock avlägsnas och inhysas i en miljö som är bättre
anpassad för grisen.
Skötsel
29 § I anläggningar med mer än nio suggor ska suggor och gyltor hållas i
grupp under dräktighetsperioden.
29 a § En gris som är särskilt aggressiv mot andra grisar får tillfälligt hållas
individuellt i box som den kan vända sig i utan svårigheter.
29 b § En digivande suggas rörelsefrihet får begränsas under smågrisarnas
första levnadsdagar genom användande av skyddsgrind eller motsvarande
anordning om hon uppvisar ett aggressivt eller onormalt beteende som utgör en
uppenbar skaderisk för smågrisarna.
Skyddsgrind eller motsvarande anordning får också användas under det
dagliga skötselarbetet om suggans beteende utgör en uppenbar skaderisk för
skötaren samt när suggan hanteras för vård och behandling.
Grupphållna suggor och gyltor får stängas in i bås när de utfodras eller när de
hanteras för vård och behandling.
31 § Klövarna på vuxna grisar ska inspekteras regelbundet och verkas vid
behov.
32 a § Strömedel till grisar ska ha sådana egenskaper samt ges i sådan mängd
att grisarnas sysselsättningsbehov och komfortbehov tillgodoses.
Allmänna råd till 2 kap. 32 a §
Strömedel till grisar bör innehålla material som grisarna kan böka i,
undersöka och tugga. Vid uppfödning i konventionell grisningsbox bör
strömedlet också ge ett skyddande liggunderlag för suggan och
smågrisarna under smågrisarnas första levnadsvecka.
32 b § Under veckan före grisning ska suggor och gyltor ha tillgång till
strömedel som ger dem möjlighet att utföra bobyggnadsbeteenden.
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Allmänna råd till 2 kap. 32 b §
Utgödslingssystem i stallavdelningar med konventionella
grisningsboxar bör vara avpassat för hantering av stora strömängder.
Utrymme och inredning m.m.
Allmänna råd till 1 kap. 16 §
Slaktgrisstallar bör vara utrustade med duschsystem eller andra
anordningar som kan ge djuren svalka under den varma årstiden.
Värmeisolerade stallar för växande grisar bör vara utrustade med
anläggning för tillskottsvärme under den kalla årstiden.

33 a § Bås för grupphållna grisar ska vara utrustat med en skyddsanordning
baktill som hindrar grisarna från att skada varandra.
Allmänna råd till 1 kap. 12 §
Främre delen av båsavskiljarna i ätbås och foderliggbås bör vara täta.
33 b § Minst tre fjärdedelar av föreskriven liggarea i en ströad liggbox för
digivande sugga ska bestå av ett golv som inte är dränerande golv. Denna del
av liggarean ska vara en sammanhängande rektangulär yta som spänner över
hela boxbredden. Övrig del av den föreskrivna liggarean får bestå av
dränerande golv med en största spaltöppning på 11 mm och med en minsta
stavbredd på 11 mm. Om det dränerande golvet är av betong ska stavbredden
dock vara minst 80 mm.
34 a § Inför grisning ska suggor och gyltor kunna disponera utrymmet i en
grisningsbox så att de kan utföra bobyggnadsbeteenden.
35 § En transponder- eller responderstyrd foderstation får inte användas för
fler grisar än att alla hinner äta sin dygnstilldelning inom 12 timmar.
36 § I stallar för slaktgrisar med kontinuerlig uppfödning får en stallavdelning
bestå av högst 200 grisplatser. I stallar för slaktgrisar med omgångsuppfödning
och rekrytering från mer än en besättning får en stallavdelning bestå av högst
400 grisplatser.
En stallavdelning med omgångsuppfödning av växande grisar ska vara
utformad så att djuren kan tas till och från stallavdelningen utan att behöva
passera via en annan stallavdelning.
37 § Grisar som hålls utomhus under den varma årstiden ska ha tillgång till
plats som ger skydd mot direkt solstrålning, stark vind och nederbörd.
Allmänna råd till 4 § djurskyddslagen
Grisar som hålls utomhus under den varma årstiden bör ha tillgång till
gyttjebad.
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39 § Mekaniskt ventilerade stallavdelningar för grisar ska vara utrustade med
larmanordning som varnar för
1. övertemperatur,
2. strömavbrott,
3. fel på larmanordningen, och
4. fel på frånluftsfläktar för minimiventilation och gödselgasventilation.
Larmanordningen ska vara utformad så att larmet uppmärksammas i god tid
och på ett betryggande sätt.
Utrustningen ska kontrolleras regelbundet och före varje insättning av en ny
omgång djur.
Första stycket gäller inte för avdelningar med plats för färre än 30 stycken
vuxna grisar eller för avdelningar med plats för färre än 150 stycken växande
grisar över 20 kg, under förutsättning att nödventilationen öppnas automatiskt
vid övertemperatur och vid strömavbrott.
Mått
40 § Måttföreskrifter för grisar finns i bilaga 3.
------------------------------Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser2
------------------------------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 ifråga 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 sinsugga och dräktig
gylta samt ifråga om minsta boxsida för sinsugga och dräktig gylta
samt
- punkt 4 och 5.

2

DFS 2004:17

5

DFS 2006:4
Saknr L 100:4

Bilaga 3
Grisar
1. Minsta utrymme per djur i boxar eller hyddor för vuxna djur
Ströad liggbox 1)

1)

Ströbäddsbox

Minsta
boxsida
m

Liggarea3)
m2

Totalarea
m2

Totalarea
m2

Galt

6

72)

7

Digivande sugga

4

6

7

Sinsugga,
< 6 djur / grupp
≥ 6 djur / grupp

1,1
1,1

2,48
2,25

2,5
2,5

2,4
2,8

Dräktig gylta,
< 6 djur / grupp
≥ 6 djur / grupp

0,9
0,9

1,81
1,64

Enligt bilaga 3
punkt 3

2,4
2,8

En box eller hydda får inte inom angiven area vara utformad på ett sådant

sätt att svårigheter uppstår för djuren att vända sig i boxen, hyddan eller
avgränsad gödselgång.
2)
10 m2 om betäckning sker i boxen.
3)
Liggarean får inte vara försedd med dränerande golv på annat sätt än vad som
framgår av 2 kap. 33 b §.
2. Minsta utrymme i bås

Längd, m

Bredd, m

Liggbås, foderliggbås
- Gylta eller liten sugga
- Normalstor eller stor
sugga

2,00
2,00

0,60
0,70

Ätbås
- Gylta eller liten sugga
- Normalstor eller stor
sugga

2,001)
2,001)

0,45
0,50
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1)

Inklusive utrymme för utfodring. Dock får tråg inte inkräkta mer än 0,3 m i
båset.
3.

Minsta utrymme per djur i boxar med växande grisar, 10 - 130 kg

Ströad liggbox1)
- Liggarea, m2

= 0,10 +

vikt (kg)
167

- Totalarea, m2

= 0,17 +

vikt (kg)
130

= 0,20 +

vikt (kg)
84

Ströbäddsbox
- Totalarea, m2

1)

En box får inte inom angivna areor vara utformad på ett sådant sätt att
svårigheter uppstår för djuren att vända sig i boxen eller avgränsad gödselgång.

4.

Minsta utrymme per djur vid rak foderplats vid samtidig utfodring
av grupphållna grisar

Utfodringsplats, m
Växande grisar, 10-130 kg

= 0,164 +

vikt (kg)
538

Gylta eller liten sugga

0,45

Normalstor eller stor sugga

0,50
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5. Dränerande spaltgolv av betong och spaltgolvskassetter av betong

Största spalt
mm

Stavbredd
mm

11
14
18
20

50
50
80
80

Födsel – avvänjning
Avvänjning – 10 veckor
10 veckor – 120 kg
Vuxna grisar

Ungefärligt
viktintervall, kg

-9
9 – 25
25- 120
> 120

6. Vattenförsörjning för grupphållna grisar

Antal digivande suggor
per

1)

Antal övriga grisar per

vattenkopp

vattennippel

vattenkopp

vattennippel

Torrutfodring

20

10

401)

20

Blötutfodring

401)

20

801)

401)

Dock minst två vattenställen i grupper över 30 grisar.

7. Utrymme per djur i ligghall eller hydda för grisar som hålls som
utegångsdjur
Lika med liggarean i ströad liggbox
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Bilaga 8
Definitioner av i författningen använda uttryck
Foderliggbås
Bås som är både är utfodringsplats och liggplats för lösgående djur.
Konventionell uppfödning i grisningsbox
Med konventionell uppfödning avses att suggan tillsammans med
smågrisarna hålls lösgående i en box. Smågrisarna har tillgång till avskilt
ligg- och utfodringsutrymme som är skyddat mot drag och som oftast är
uppvärmningsbart.
Liggbås
Bås som endast är liggplats för lösgående djur.
Växande grisar
Avvanda grisar med en vikt upp till ca 130 kg.
Ätbås
Bås som endast är ätplats för lösgående djur.

-------------------------
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Dessa föreskrifter3 och allmänna råd träder i kraft den 15 oktober 2006. Vissa
föreskrifter träder dock i kraft vid senare tidpunkter enligt följande:
- 2 kap. 32 a och 32 b § den 1 oktober 2007
- 2 kap. 33 a § den 1 oktober 2008
- 2 kap. 39 § första stycket punkt 4 samt fjärde stycket i fråga om att
nödventilationen öppnas automatiskt vid övertemperatur och vid
strömavbrott den 1 oktober 2009 .
I stallar som var i bruk före den 15 oktober 2006 får totalarean i ströad liggbox
för digivande sugga då griskullen är yngre än 2 veckor vara minst 5 m2 utan
hinder av bilaga 3 punkt 1 fram till utgången av 2016.
Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av sådana stallar eller
andra förvaringsutrymmen som avses ovan gäller dock de nya föreskrifterna.

LINDA KARLSSON
Gunnar Palmqvist
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