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Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd (DFS 2004:17) om djurhållning inom lantbru-
ket m.m.;

beslutade den XXX XXX 2006

Djurskyddsmyndigheten föreskriver1 med stöd av 4, 8 a och 17 §§
djurskyddsförordningen (1988:539) i fråga om Djurskyddsmyndig-
hetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:17) om djurhåll-
ning inom lantbruket m.m.

dels att 2 kap. 37 § andra stycket ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 33 § ska ha följande lydel-
se,
dels att 2 kap. 35 och 39 §§ ska ha följande lydelser,
dels att tabeller, noter och rubriker i bilaga 3 ska ha följande ly-
delser,
dels att definitionerna i bilaga 8 ska ändras på följande sätt,
dels att det i föreskriften ska införas nya bestämmelser, 2 kap. 29 a, 
29 b, 32 a, 32 b, 33 a, 33 b samt 34 a §§, med följande lydelser.

Vidare meddelar Djurskyddsmyndigheten beträffande föreskrif-
tens allmänna råd
dels att de allmänna råden till 2 § djurskyddslagen (1988:534) när-
mast före 2 kap. 29 § samt de allmänna råden närmast efter 2 kap. 
33 § ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna till de allmänna råden närmast efter 2 kap. 33 
och 37 §§ ska ha följande lydelser,
dels att det ska införas fyra nya allmänna råd, Allmänna råd till 1 
kap. 16 § (i anslutning till 2 kap. 37 §), Allmänna råd till 2 kap. 32 
a §, Allmänna råd till 2 kap. 34 a § samt Allmänna råd till 4 § djur-
skyddslagen (i anslutning till 2 kap. 36 §), med följande lydelser.

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 sam-
man under tillväxttiden. En gris som har nedsatt förmåga att häv-
da sig i en smågriskull bör dock avlägsnas och inhysas i en mil-
jö 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 hål-
las individuellt. 
29 b § En digivande suggas rörelsefrihet får begränsas under små-
grisarnas första levnadsdagar genom användande av skyddsgrind 
eller motsvarande anordning om hon uppvisar ett aggressivt, el-
ler onormalt beteende som utgör en uppenbar skaderisk för små-
grisarna.
På samma sätt får skyddsgrind eller motsvarande anordning an-

vändas när djur hanteras för vård och behandling och när personal 
måste vistas i boxen tillsammans med djuret under den tid dagligt 
skötselarbete pågår i avdelningen.
Grupphållna suggor och gyltor får stängas in i bås när de utfodras 
eller när de hanteras för vård och behandling.
30 § Smågrisar får inte avvänjas förrän de uppnått fyra veckors ål-
der och ska då ha vant sig vid tillskottsfoder.
31 § Grisarnas klövar ska inspekteras regelbundet och verkas vid 
behov.
32 § Grisar ska ha fri tillgång till dricksvatten.

32 a § Strömedel till grisar ska ha sådana egenskaper samt ges i så-
dan mängd tatt grisarnas sysselsättningsbehov tillgodoses.

Allmänna råd till 2 kap. 32 a §
Strömedel till grisar bör innehålla material som grisarna kan 
böka i, undersöka, tugga och äta.

32 b § Inför grisning ska suggor och gyltor ha tillgång till strömedel 
som ger dem möjlighet att utföra bobyggnadsbeteenden.

Utrymme och inredning
Allmänna råd till 2 kap. 32 b §

Utgödslingssystem i grisningsavdelningar bör vara avpassat för 
hantering av stora strömängder.

33 § I ett stall ska grisar ha tillgång till utrymme som ger dem möj-
lighet att utnyttja olika delar av utrymmet för att ligga, äta och göds-
la. Liggplatsen får inte bestå av gödseldränerande golv.
33 a § Ett bås för grupphållna grisar ska vara utrustat med en skydds-
anordning 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 ligg-
box för digivande sugga ska bestå av ett golv som inte är dräneran-
de golv. Denna del av liggarean ska vara en sammanhängande rek-
tangulär yta som spänner över hela boxbredden. Övrig del av den 
föreskrivna liggarean får bestå av urindränerande golv.
34 § Vid konventionell uppfödning i grisningsbox ska smågrisar 
under den första levnadsmånaden ha en liggplats som är avskild 
från suggan.
34 a § Inför grisning ska suggor och gyltor ha tillräckligt med ut-
rymme för att kunna utföra bobyggnadsbeteenden.
35 § En foderstation får inte användas för fler grisar än att alla hin-
ner 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.
Djuren i en stallavdelning ska kunna föras in och ut genom en dörr 

som inte har förbindelse med annan avdelning.

Allmänna råd till 4 § djurskyddslagen
När rekrytering av slaktgrisar sker från mer än en besättning 
bör insättning göras i samråd med besättnings- eller djurhälso-
veterinär.

37 § Grisar som hålls utomhus under den varma årstiden ska ha 
tillgång till
plats som ger skydd mot solstrålning och dåligt väder.

Allmänna råd till 4 § djurskyddslagen
Grisar som hålls utomhus bör ha tillgång till gyttjebad.

Allmänna råd till 1 kap. 16 §
Slaktgrisstallar bör vara utrustade med duschsystem eller an-
dra 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.

38 § Vid vakuumutgödsling ska gödselledningarnas diameter minst 
vara 300 mm. Systemet ska i övrigt utformas och skötas så att luft 
förhindras att strömma in i stallet via utgödslingssystemet.
Utgödsling ska ske med högst 14 dagars intervall.
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