
39 § Mekaniskt ventilerade stallavdelningar för grisar ska vara ut-
rustade med larmanordning som varnar för

1. övertemperatur,
2. strömavbrott,
3. fel på larmanordningen, och
4. fel på frånluftsfläktar för minimiventilation.

Larmanordningen ska vara utformad så att larmet uppmärksam-
mas i god tid och på ett betryggande sätt.
Utrustningen ska kontrolleras regelbundet och före varje insätt-

ning av en ny omgång djur.
Första stycket gäller inte för avdelningar med plats för färre än 

30 stycken vuxna grisar och för avdelningar med plats för färre än 
150 stycken växande grisar över 20 kg.

Mått m.m.
40 § Uppgift om mått beträffande förvaringsutrymmen m.m. för 
grisar finns i bilaga 3.

Bilaga 3
Grisar

1. Minsta utrymme per djur i boxar eller hyddor för vuxna djur

 Ströad liggbox 1) Ströbäddsbox Minsta
 Liggarea3) Totalarea Totalarea boxsida
 m2 m2 m2 m

Galt 6 72) 7

Digivande sugga 4 6 7

Sinsugga,
< 6 djur / grupp 1,1 2,48 2,5 2,4
≥ 6 djur / grupp 1,1 2,25 2,5 2,8

Dräktig gylta,
< 6 djur / grupp 0,9 1,81 Enligt bilaga 2,4
≥ 6 djur / grupp 0,9 1,64 3 punkt 3 2,8

1) Box eller hydda får inte inom angiven area vara utformad på så-
dant 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 33 b §.

2. Minsta utrymme i bås

 Längd, m Bredd, m

Liggbås, foderliggbås
- Gylta eller liten sugga 2,00 0,60
- Normalstor eller stor sugga 2,00 0,70

Ätbås
- Gylta eller liten sugga 2,001) 0,45
- Normalstor eller stor sugga 2,001) 0,50

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

Ströbäddsbox
- Totalarea, m2 = 0,20 + vikt (kg)
 84

1) Box får inte inom angivna areor vara utformad på sådant sätt att 
svårigheter uppstår för djuren att vända sig i boxen eller avgrän-
sad gödselgång.
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4. Minsta utrymme per djur vid rak foderplats vid samtidig utfod-
ring av grupphållna grisar

Djurkategori Utfodringsplats, m

Växande grisar, 10-130 kg = 0,164 + vikt (kg)
 538

Gylta eller liten sugga 0,45
Normalstor eller stor sugga 0,50

5. Dränerande spaltgolv av betong och spaltgolvskassetter av betong

Djurkategori Största spalt Stavbredd Ungefärligt
 mm mm viktintervall, kg

Födsel – avvänjning 11 50 - 9
Avvänjning – 10 veckor 14 50 9 – 25
10 veckor – 120 kg 18 80 25- 120
Vuxna grisar 20 80 > 120

6. Urindränerande golv för grisar

 Största spaltöppning, mm Största andel öppning, %

 11 351)

1) Gäller inte spaltgolvskassetter av betong

7. Vattenförsörjning för grupphållna grisar

 Antal digivande suggor per Antal övriga grisar per

 Vattenkopp Vattennippel Vattenkopp Vattennippel

Torrutfodring 20 10 401) 20
Blötutfodring 401) 20 801) 401)

1) Dock minst två vattenställen i grupper över 30 grisar.

8. Utrymme per djur i ligghall eller hydda för grisar som hålls som 
utegångsdjur

Lika med liggarean i ströad liggbox

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.

Ätbås
Bås som endast är ätplats för lösgående djur.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa ändringsföreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 
augusti 2006.
Vissa föreskrifter träder dock i kraft vid senare tidpunkter enligt 
följande

- den 1 oktober 2007 i fråga om 2 kap. 32 a och 32 b §
- den 1 augusti 2008 i fråga om 2 kap. 33 a §
- den 1 augusti 2009 i fråga om 2 kap. 39 § första stycket punkt 4

För djurhållningen i stallar och anläggningar som var i bruk före 
den 17
februari 2003 gäller Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 
1993:129) om djurhållning inom lantbruket m.m. i tillämpliga de-
lar tills de nya föreskrifterna träder i kraft enligt övergångsbestäm-
melserna i punkterna 1-3 nedan.

42 – 43 proc spaltöppning 
utmärkt för urindränering

2-meterscirkeln bort, dränerad liggyta 
Kommentarerna positiva till nya L 100
Den i nuvarande L 100 kritiserade s k 
2-meterscirkeln tas bort i suggboxar. I 
nuvarande L 100 krävs ett fritt utrym-
me på 2 m bakom sugginredningen för 
suggan att vända sig på. Djurskydds-
myndigheten säger att 2-metersutrym-
met aldrig behövts av djurskyddsskäl 
och att det aldrig fanns någon veten-
skaplig grund för införandet i reglerna.

L 100
Andelen fast liggyta i suggboxar enligt nuva-
rande L 100 har också kritiserats. Liggytan i 
suggboxar ska enligt förslaget vara minst 4 
kvm och ha minst tre fjärdedelar fast golv, 
medan en fjärdedel får ha urindränerande 
golv, dvs 11 mm spalt och högst 35 % öpp-
ningar. I en box på 6 kvm ska således minst 
3 vara fast golv och 1 kvm får vara urindrä-
nerande golv och 2 kvm blir gödseldräne-
rande spalt. Men därmed blir det tre slag av 
golv i boxarna!
§ 29 har fått en annan formulering, där or-
det fixering av suggan tas bort och djurskyd-
det fokuseras mer på smågrisarnas välfärd 
och även mer på arbetsmiljön för djurskö-
tarna. Det som tidigare hette fixeringsgrind, 
kallas nu skyddsgrind för smågrisar, vilket 
den alltid varit. 
Fixeringen högst en vecka har bytts ut till an-

tal dagar, där djurskötarens bedömning får 
mer inflytande över grindanvändningen.
I § 32 a sägs att strömedel ska finnas i sådan 
mängd att djurens sysselsättningsbehov till-
godoses och suggorna ska enligt § 32 b kunna 
få utlopp för sitt bobyggnadsbeteende. En-
ligt allmänna råden ska de dessutom kun-
na äta strömedlet.
Ett nytt allmänt råd är att slaktsvinsstallar 

bör vara utrustade med duschsystem för sval-
ka på sommaren (§ 37) och värmeisolerade 
stallar utrustade med tillskottsvärme under 
kalla årstiden.
Enligt § 39 är larm obligatoriskt i mekaniskt 
ventilerade stallar. Nytt är att larm även ska 
ha varning vid fel på minimiventilationens 
fläktar. Larm ska också vara utformade så 
att de larmar säkert och i god tid. 

1) Sådana stallar och anläggningar som avses ovan får vidare bru-
kas och djurhållning i sådana stallar och anläggningar utövas 
till utgången av år 2006 utan hinder av 

 - 2 kap. 39 §

2) Sådana stallar och anläggningar som avses ovan får vidare bru-
kas och djurhållning i sådana stallar och anläggningar utövas 
till utgången av år 2012 utan hinder av

 - bilaga 3 punkt 1 ifråga om ströad liggbox för digivande sug-
ga, sinsugga och dräktig gylta och ifråga om och minsta boxsi-
da för sinsugga och dräktig gylta samt, 

 - punkt 4, 5 och 6.

3) Sådana stallar och anläggningar som avses ovan får vidare bru-
kas och djurhållning i sådana stallar och anläggningar utövas 
till utgången av år 2016 utan hinder av 

 - bilaga 3 punkt 1 i fråga om ströad liggbox för digivande sugga 
då griskullen är yngre än 2 veckor.

Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av sådana stal-
lar eller anläggningar som avses ovan gäller dock de nya föreskrif-
terna.
Statens jordbruksverks allmänna råd (1994:2) i anslutning till djur-
skyddslagen (1988:534) och Statens jordbruksverks föreskrifter 
(SJVFS 1993:129) om djurhållning inom lantbruket m.m. ska fort-
farande gälla i de avseenden Statens jordbruksverks föreskrifter 
(SJVFS 1993:129) om djurhållning inom lantbruket m.m. tilläm-
pas.

MATZ HAMMARSTRÖM
Gunnar Palmqvist

-Jag köper det mesta av innehållet i nya L 
100, säger Conny Nyhlin, byggrådgivare vid 
LRF Konsult, Varberg. Jag skulle dock före-
dra om det står 3 kvm tätt golv i grisningsbox-
arna, i stället för 4 kvm varav 1 kvm urindrä-
nerande golv. 35 % genomsläpplighet är en 
gammal Christer Nilsson-grej som inte är 
riktigt relevant. I dag har vi både plastspalt 
och gjutjärnsspalt som ligger på 42 – 43 % 

och fungerar alldeles utmärkt till golv med 
halm. Det är golvtyper som inte borde ute-
slutas från användning. 
-Att betongspalten till slaktsvin endast får 
ha 18 mm öppning är en miss i EU-diskus-
sionerna. Vi lyckades väl inte förklara hur 
slaktsvinsboxar ser ut i Sverige. 20 mm är 
beprövat och lämpligt när vi har fast liggy-
ta och gödselgång.

Bättre med standardspalt 
på fjärde kvadratmetern
-Det är positivt att få ökad del av liggytan 
med dränerande golv, det ökar boxhygienen, 
säger Ulf Nyström, Skiold Datamix Sveri-
ge. Det blir dock tre golvtyper i boxen, ef-
tersom vi inte vill ha 35 % öppning i spal-
ten på gödselarean. Standardspalt har 40 – 
45 % öppning och används i hela Europa 
och inte minst Danmark. Bättre att använ-

da den än urindränerande golv, den spalten 
går också bra att ha strö på.
-Det är skönt att slippa telekopgrindar för 
att klara 2-meterscirkeln och det är beklag-
ligt att vi tvingades tillverka dessa.
-Jag tror inte det blir problem med drag och 
släppsystemen när de nya bestämmelserna 
kommer. De tål en hel del hackad halm.

Djurskyddet är olika i olika länder. Det här gäller i Vietnam. 
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