Tvärvillkorsutbildning
Rådgivning djurskydd
Föreskrivna verksamhetskrav (EU-förordning 1306/2013)
SMR 11 Rådets direktiv 2008/119/EG kalvar, artiklarna 3 och 4
SMR 12 Rådets direktiv 2008/120/EG grisar, artiklarna 3 och 4
SMR 13 Rådets direktiv 98/58/EG animalieproduktionens djur
artikel 4
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv

2016-09-20

EU-nivån gäller för tvärvillkoren
• Kontrollinstruktion för tvärvillkorskontroller belyser
skillnader mellan EU-direktiven och svenska
djurskyddsbestämmelser.
• Finns på Jordbruksverkets hemsida:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/tillsyn/ins
truktionertillkontrollanterochinspektorer/tvarvillkor/kontr
ollinstruktionerochprotokoll2016.4.2175f29152c7f6f820
8ba6c.html
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Offentlig djurskyddskontroll
• Vägledningar och checklistor vid djurskyddskontroll
finns på Jordbruksverkets hemsida:
• http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/tillsyn/ins
truktionertillkontrollanterochinspektorer/djurskydd/vagle
dningarochchecklistor.4.67e843d911ff9f551db8000515
2.html
• Vid tvärvillkorskontroll används samma checklista som
vid djurskyddskontroll.
• Tvärvillkoren är markerade i checklistan.
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Tvärvillkor SMR 13
animalieproduktionens djur
Krav

Regleras i direktiv
98/58/EG

9.1

Tillräcklig personalstyrka med lämpliga
färdigheter, kunskap och yrkesskicklighet

AD p 1

9.2

Daglig tillsyn

AD p 2

9.3

Tätare tillsynsintervall

KD p 6 bil.1

9.4

Inredningens utformning medför inte
skaderisker

AD p 8 o 9

9.5

Automatiska system och anordningar ges
daglig tillsyn

AD del av p 13

9.6

Utegångsdjur ges tillräckligt skydd

AD p 12
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Tvärvillkor SMR 13
animalieproduktionens djur
Krav

Regleras i direktiv
98/58/EG

9.7

Tillräckligt med utrymme och
rörelsefrihet (på bete)

AD p 7

9.8

Tillräckligt med foder av god kvalitet
för allsidig och välbalanserad
näringstillförsel

AD p 14-15

9.9

Utfodrings-och vattningssystem
medger ett lugnt o naturligt intag

AD p 17

9.10

Tillgång till vatten av lämplig kvalitet.
Särskilda krav för grisar och kalvar

AD p 16

9.11

Rena och strödda liggytor
Särskilda krav för kalv och gris

KD del av p 10 bilaga
1, GD kap.1 del av p 3
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Tvärvillkor SMR 13
animalieproduktionens djur
Krav

Regleras i direktiv
98/58/EG

9.12

Rengöring och god hygien i stall.
Särskilda krav för gris och kalv.

KD p 9
GD kap. II C 3

9.13

?

9.14

Avel medför inte förlossningssvårigheter
eller annat lidande

AD p 20 o 21

9.15

Stympning och operativa ingrepp sker
korrekt

AD p 19 Regleras
genom nationella
regler SJVFS 2015:31

9.16

Sjuka/skadade djur ges nödvändig vård

AD p 4
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Tvärvillkor SMR 13
animalieproduktionens djur
Krav

Regleras i direktiv
98/58/EG

9.17

Sjuka/skadade djur kan hysas
individuellt

AD p 4

9.18

Djur som behandlats med
karensbelagda läkemedel finns
dokumenterat och sparat i 3 år

AD p 5 o 6

9.19

Antalet döda djur i besättningen
dokumenteras och sparas i 3 år

AD p 5 o 6

9.20

Tillräckligt med utrymme/rörelsefrihet

AD p 7

9.21

Golven och liggytor är konstruerade
så att djuren inte skadar sig och
liggytan är ren och bekväm.

KD del av p 10
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Tvärvillkor SMR 13
animalieproduktionens djur
Krav

Regleras i direktiv
98/58/EG

9.22

Djur får inte förvaras i ständigt mörker

AD p 11

9.23

Det ska finnas ljus för tillsyn

AD p 3 och KD p 5 bil.1

9.24

Elektriska installationer medför inte risk
för stötar. Övrigt om utrymmen se 9.25

KD p 1 o 2 bil.1

9.25

Inredningen är inte skadlig för djuren
och begränsar inte rörelsefrihet eller
naturliga beteenden

AD p 7, 8 och 9

9.26

Stallklimatet får inte vara skadligt.

AD p 10

9.27

Mekaniskt ventilerade stallar har
nödventilation och larm

AD del av p 13
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Tvärvillkor SMR 11
kalvar
Krav

Regleras i
direktiv
2008/119/EG

10.1

Nyfödda kalvar ska få råmjölk inom 6 tim.

KD p 15 bil.1

10.2

Utfodring 2 ggr /dag och tillräckligt med järn
och fibrer

KD p 12
KD p 11

10.3

Fri tillgång till dricksvatten vid mycket varmt
väder och sjukdom

KD p 13

10.4

Kalvar som är under två veckor ska ha
ströbädd

KD p 10

10.5

Kalvar får inte hållas bundna

KD p 8

10.6

Boxar för individuellt hållna kalvar får inte ha KD art. 3. 1a
täta mellanväggar
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Tvärvillkor SMR 11
kalvar
Krav

Regleras i direktiv
2008/119/EG

10.7

Kalvar äldre än 8 veckor får inte hållas i
ensambox (gäller anläggning med 6 kalvar
eller fler)

KD art 3. 1a

10.8

Måttbestämmelserna följs

KD art. 3. 1a och b

10.9

Mekaniskt ventilerade stallar (utan kor) har KD p 4
nödventilation och larm för
(övertemperatur, strömavbrott, fel på larm)

10.10

Mekaniskt ventilerade stallar (med kor)
med otillräcklig nödventilation har larm

KD p 4

10.11

Kalvar som avhornas ska vara bedövade

AD p 20 och 21
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Tvärvillkor SMR 12
grisar
Krav

Regleras i
direktiv
2008/120/EG

11.1

Smågrisar avvänjs inte före 4 veckors
ålder (21 dygn i vissa fall)

GD kap. II c 3 bil.1

11.2

Grisar äldre än två veckor har fri tillgång
till vatten

GD kap.1 p 7

11.3

Strö för sysselsättning och komfort

GD art. 3.5
kap.1 p 4

11.4

Strö för bobyggnadsbeteende

GD II b 3 bil.1

11.5

Nationellt krav

11.6

Liggplatsen har inte gödseldränerande
golv

GD art. 3.2 och
II c 1 bil. 1

Tvärvillkor SMR 12
grisar
Krav

Regleras i direktiv
2008/120/EG

11.7

Högst 15 % av den fasta golvytan
för dräktiga gyltor och suggor har
dränerande golv

GD art. 3.2 a

11.8

Grisningsboxar är utformade så att
smågrisar skyddas

GD II b 4 och 5 bil.1

11.9

Måttbestämmelserna i direktivet
följs

GD art 3.1 och II a
bil.1

11.10

Grisarna hålls normalt lösgående

GD art. 3.3

11.11

Dräktiga suggor och gyltor hålls i
grupp (gäller om det finns fler än 9
suggor)

GD art.3.8
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Tvärvillkor SMR 12
grisar
Krav

Regleras i direktiv
2008/120/EG

11.12

Larm för övertemperatur,
strömavbrott och fel på
larmanordningen.

AD del av p 13

11.13

Smågrisars tänder slipas inte
rutinmässigt

GD I. 8 bil. 1

11.14

Buller överstiger inte 85 dBA i
grisarnas närmiljö

GD I. 1 bil.1
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