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Debatten under senhösten 2009 visar hur viktigt det är att som
djurägare vara uppdaterad på djurskyddslagens innehåll.
Att lagen ska följas i alla avseenden är givetvis en självklarhet för
den absoluta majoriteten av de svenska grisföretagarna.Vi lyfter
här fram vad som finns angivet om skyddsgrindar och strömedel.
Vi har tidigare informerat om de mest
centrala delarna i djurskyddsföreskrifterna, senast i nummer 8-2009 (se bilder
till höger). Föreskrifterna (DFS 2007:5,
Saknr L 100) i den så kallade L 100:an
omfattar sex sidor text som enbart
handlar om grisar. Rubriken är: 3 kap.

cirka 3 veckor

4 m2
4 m2
Helspalt vanligt

cirka 4 veckor

bur anses inte

6 m2
Helspalt vanligt

cirka 4 veckor

Alltid tillgång
till
helt golv. Helspalt
är förbjudet

bobyggnad kunna
4-5 veckor
ske.
EU
Uppbindning
av suggor förbjöds
levnadstid är
normalt. Helspalt 2006. Förekommer ändock
fortfarande i flera
till dräktighet
s- och grisningsp är vanligt. Halm används
länder. Fixering
sällan. Den
dagar per år).
erioderna, vilket
av suggor under
Tidigare avvänjnin
betyder att fixeringsti 1 januari 2013 begränsas
stor del av djurets
g än i Sverige,
burhållningen
den ska sänkas
ofta vid 21 dagars
(fixering) av suggan
ålder) av smågrisentill ungefär halva suggans
“Englandsgrisen”
liv (cirka 160-180
.
Den s k Englandsg
risen producera
lig” än den normala
s i Danmark för
vissa delar av
formen för dansk
sommaren 2009
den engelska
grisuppfö
den så kallade
marknaden och
melserna finns
Englandsgrisen ding. Som framgår av föregåend
framställs som
fö
även till ICA
lite mer “djurvänningar som utsättsnoteringar kring spårbarhe
och Axfood. Produktioe sidor levererar Danish
t, foder,
Crown från och
för oberoende
nskraven framgår
kontroller. Produktiodjurhälsa och medicinan
med
av tabellen
vändning. Köttet
nsformen ligger
Danmark
ska komma från ovan. I bestämändock långt
godkända
ifrån den svenska
I Danmark är
suggan fixerad
djurskyddslagens besättcirka fem veckor
ofta även cirka
krav.
fem
vid
ska dräktiga suggorveckor i samband med semineringrisning/digivning* samt
enligt danska
inte tillåtas stå
g. Således cirka
ning. Dock får
källor i augusti
5+5 veckor
inte hela svansen fixerade. Svanskupering
(svansklippning) x 2,5 omgångar per år=160-182009, för närvarande
klippas bort,
ingreppet ska
tillämpas allmänt,
0 dagar. Från
Sverige
begränsas till
år 2013
trots
förbud
halva svansen.
mot generell användFixering av grisar
sättningar (lagtext är förbjudet. Skyddsgrind
får endast användas
på s 21). Halm
bjudet, t ex ska
används till alla
under smågrisar
den
nas första levnadsda
utrymmen i Sverige, digivande suggan ha minst svenska grisar, ofta i riklig
gar under
mängd. Svanskup
3m2 fast golv.
suggan har cirka
Avvänjning av
ering är förbjudet. särskilda förut50 procent mer
smågrisen tidigast
utrymme än EU-sugga
Helspalt är förn och den svenska vid 28 dagar. Grisarna
har större
20
slaktgrisen cirka
30 procent mer.

SJV samt enskilda
personer och företag.
Källa: DMA, DC,

“Särskilda bestämmelser för grisar”.
Underrubrkerna är Skötsel, Utrymme,
inredning och utrustning samt Mått där
sex olika tabeller finns om boxmått och
annat. Vi lyfter nedan fram det som står
skrivet i L 100:an om skyddsgrindar
och strömaterial.
/Sven Secher

Ja, till alla grisar
(krävs halm eller
annat strö enligt
lag)
Ja

3-4 m2
Helspalt vanligt

står i en trång

Begränsad användnin
sällan hos slaktgrisar g,

Nej. Förbjudet
.
Skyddsgrind
får
användas vid
enstaka tillfällen

Nej**

Spalt

Avvänjningsålder

Sverige
Knorr på svansen
(kupering förbjudet,
förekommer inte)

(tv)

Ja
≈80

Nej**

Utrymme för
sugga
med smågrisar

**När suggan

Englandsgrise
n
Ingen särskild
regel
följer danska
regeln

Margareta Åberg
Andersson,

verksamhetsledare

Sveriges Grisför
etagare
“Viktigt med upp
märksamhet
på olikheter i dju
rskyddskraven”

Margareta Åberg
verksamhetsleda Andersson,
Grisföretagare, re på Sveriges
näringspolitik arbetar med
som
branschen, bland rör grisningsfrågor. Hon annat lagstiftmånga internat har också
ter.Vi ställde ionella kontakdärför några
frågor till henne
om djurskyd
det.

– Fixering av suggor
och helspaltgolv
, är
de största skillnaderna i djurskyddet
mellan Sverige
och
andra länder,
säger
Margareta Åberg
Andersson.

duktion istället
för på detaljer.
man detaljregle
Ju mer
rar
större är risken en verksamhet desto
att innovatio
mattas av. Historien
nstakten
visar att bönders
egna initiativ
kan leda till
förbättringar
av djuromsor
gen
lösdriftsmodeller som till exempel olika
och dränerand som kom på 1980-talet
e golv på en
del av boxytan på 2000-talet.

Hur ser du på
svenskt
gäller grisar, jämfört djurskydd när det
Sveriges höga
helspaltgolv.
med hur det ser
Dessa två faktorer
ambitioner för
övriga EU?
ut i
djursskyd
det ger högre
så mycket om
handlar
produktionskostnad just god djuromso
– Vi har de strängaste
Beräkningar säger
Används helspalt
rg.
kan man inte
upp till en krona er.
na och de är hårdare djuromsorgsreglerkilo griskött,
halm.
strö med
än det som kommer
vilket är väsentligt per
att gälla i EU
konkurrensutsatt
efter år 2013,
i en
då EU
der fixering av
produktion.
bedömning gör
I Sverige är fixering
dräktiga suggor. förbjudu av möjlighete Vilken
blir det fortsatt
av suggor helt
Däremot
svensk grisproduk
det, vilket är
rna
tillåtet att fixera
förbjuunikt inom EU?
tion att klara lönsamheteför
under digivnings
suggorna
med bibehållen
Vad
egentligen lagen
tiden, suggorna
n
säger och hur kom är det
situation; alltså
alltså inte fria
släpps
djurskyddslagstiftning
– Den tidigare
inom EU 2013
hårdare
svenska djurskyddden till?
heller, på det
sätt som gäller
än
vad
man har i alla
övriga EU-länder?
tillät fixering
i Sverige.
av enstaka suggor slagen
– De olika produktio
en vecka men
upp till
det
Hur betraktar
nsvilkoren
tufft för de
nya L100:an träddetillåts inte sedan den
dina
svenska grisföretagör det
det svenska sättet kollegor runt om Europa
i kraft år 2003?
Men att djuren
vi träffade myndighe
att
När
mår bra ger också garna.
– Man är oförståendhålla grisar?
terna inför den
va effekter och
lagändringen
positie och ifrågasätte
jag tycker att
skulle det inte
tuffa kraven
r
de
det nu finns
förutsättningar
tillåtet att bygga
ens vara
sett ur konkurren
för att se ljuset
så att man kan
punkt och de
ssynnär det gäller
skyddsgrind.
i tunneln
montera
påpekar
Den lag som vi
en
svenska produktio inte sällan att den
då fick, vilOmställningen jämnare kostnadsbild.
ken vi inom näringen
nen
minskar. Men
2013 kommer
samtidigt konstatera
fick kämpa myckoerhört mycket
et för, säger som
att kosta
r jag nu hur stor
för smågrispr
bekant att skyddsgri
exempel frågan
till
oducenterna i länder som
tillfälligtvis får
om kastration
nd
användas för
Frankrike, Spanien
i länder som
har blivit
att
flera och i länder
smågrisar och
Tyskland. Det
med
personal under skydda
finns konsumenter i hela
med mycket
och små arealer
stallet. Det är
arbetet i
gödsel
Europa som
alltså
brottas man också
börjar
frågor. Trycket
en tuff miljölagst
fixering av suggor något helt annat än
på god djurhållni ställa
med
iftning.
ng ökar.
– Om vi fortsättnin
övriga EU-länder som är så vanligt i
.
Vilka är de viktigaste
gsvis kan få
märksamhet
upppå att
den svenska djurskyddsskillnaderna mellan
svenskt och annat det är skillnader på
Vad förväntar
lagen och
du dig av den
griskött inom
pel den danska
nu förestående
och restaurang
översynen av
lagen för grishållnintill exemdjurskyddslagen
er inklusive den handel
– Det är den
ga upphandl
bruksministern
som jordoffentlisvenska lösgående g?
ingen,
har
aviserat?
och att vi i
suggan
vore det också
mycket positivt.
– Inom näringen
Sverige inte
får använda
hoppas vi på
mer ska titta
att man
på helheten i
Sven Secher
en djurpro-

§ Den svenska lagen om använ

(OBS fixering

som i många

andra länder

dning av skydds
grindar:

är förbjudet i

Sverige)

Djurskyddsmyndighe
tens föreskrifter
(DFS 2007:5)
och allmänna råd
3 kap. Särskilda
om djurhållnin
bestämmelser för
g inom lantbruket
grisar
m.m., säger följande:
3 § En digivande
suggas rörelsefrih
grind eller motsvaran
et får begränsas
de anordning
under smågrisar
för smågrisar
om hon uppvisar
nas första levnadsda
na.
ett aggressivt
gar genom användan
eller onormalt
Skyddsgrind
de
eller motsvaran
beteende som
utgör en uppenbarav skyddsde anordning
uppenbar skaderisk
får också användas
skaderisk
för skötaren samt
under det dagliga
när suggan hanteras
Grupphållna
suggor och gyltor
för vård och behandlinskötselarbetet om suggans
får stängas in
beteende utgör
g.
i bås när de utfodras
en
eller när de hanteras
för vård och behandlin
Svensk Gris 08-2009
g.

Djurskyddstabellen som jämför regelverket för
svensk och annan grisproduktion, från nr 8-2009,
finns att hämta som pdf på www.svenskgris.se
och på www.grisforetagarna.org.
I samma tidning intervjuades Margareta Åberg
Andersson om djurskyddslagen och den förestående översynen av lagen.

§ Den svenska lagen om användning av skyddsgrindar:
(OBS fixering som i många andra länder är förbjudet i Sverige)
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2007:5) och allmänna råd om djurhållning
inom lantbruket m.m., säger följande:
3 kap. Särskilda bestämmelser för grisar
3 § 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.

Skyddsgrind kan användas tillfälligtvis under
smågrisarnas första levandsdagar för att skydda
smågrisar eller djurskötare.

§ Den svenska lagen om strömedel:
(OBS Sverige har regler som är mer långtgående än EU:s när det gäller krav på användning av strö till grisar)
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2007:5) och allmänna råd om djurhållning
inom lantbruket m.m., säger följande:
3 kap. Särskilda bestämmelser för grisar
7 § Strömedel till grisar ska ha sådana egenskaper samt ges i sådan mängd att grisarnas sysselsättningsbehov och komfortbehov tillgodoses.
Allmänna råd till 3 kap. 7 §:
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.
8 §: Under veckan före grisning ska suggor och gyltor ha tillgång till strömedel
som ger dem möjlighet att utföra bobyggnadsbeteenden.
Allmänna råd till 3 kap. 8 §:
Utgödslingssystem i stallavdelningar med konventionella grisningsboxar bör vara
avpassat för hantering av stora strömängder.
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Strömedel ska i Sverige ges till grisar av flera
olika skäl, vilket framgår av § 7 och 8 i kapitlet i
L 100:an under rubriken “Särskilda bestämmelser för grisar”.
Foto:Victoria Ohlsson och Sven Secher.
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