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Större procent
öppning behövs
i urindränerande
-Det känns bra att Djurskyddsmyndighe-
ten tagit till sig synpunkter utifrån, säger 
Jan-Åke Robertsson, Svenska Djurhälso-
vården.
-Det Djurskyddsmyndigheten inte lyssnat 
på är våra argument om procenten öppning 
i urindränerande golv. Vi vill öka från 35 till 
40 %. I övrigt är vi nöjda med andelen fast 
liggyta, andelen urindränerande golv och 
boxyta. Det blir nu tyvärr tre typer av golv 
i boxar till digivande suggor.
Strö ska finnas i sådan mängd att grisarnas 
sysselsättningsbehov tillgodoses och kunna 
ätas. Att strömedlet ska kunna ätas är ett all-
mänt råd, men inte genomtänkt, därför att det 
ställer stora krav på vädret vid halmbärgning. 
När halmkvaliteten blir dålig kan ersättning 
för halm behövas, t ex kutterspån.
Det är positivt att formuleringarna ändrats 
i § 29. Djurskyddsmyndigheten har nu ta-
git fasta på behovet att skydda smågrisar-
nas liv och även värna om skötarnas arbets-
miljö. Det är nu djurägarens öga som avgör 
behovet av skydd för smågrisarna. Det ne-
gativa och vilseledande ordet fixering har 
tagits bort och ersatts med användning av 
skyddsgrind.

Viktigt att få bort vätskan
från grisarnas liggyta

20 mm spalt
är bättre
till slaktsvin
-I huvudsak är förslaget bra, säger Claes 
Westesson, Funki. De kraftigast kritisera-
de bristerna i nuvarande L 100 är ändrade. 
2-meterscirkeln är borta och fasta liggytan 
i boxen till digivande suggor blir 3 kvm, res-
ten av golvytan upp till minst 4 kvm får ha 
dränerande golv.
-Drag och släpp-systemen blir i praktiken 
omöjliga i suggstallar, men jag har aldrig 
tyckt att de platsar här i Sverige där vi har 
krav på mycket strö. Det blir inget förbud 
mot drag och släpp, men kraven på myck-
et strö blir mycket tydligare i nya reglerna. 
Jag ser inga kryphål i remissförslaget, som 
gör att jag vill rekommendera vakuumut-
gödsling till någon kund. Sedan är det givet-
vis upp till kunden att bestämma. Det är ju 
bekvämt att rita stallar med drag och släpp. 
Avdelningarna och gödselrännorna kan läg-
gas i alla riktningar.
-Jag har främst en invändning mot nya L 100. 
Jag hade hoppats på att 20 mm spaltöppning 
får användas till slaktsvin, men här har be-
stämmelserna inte ändrats. Det är 18 mm 
som gäller för grisar upp till 120 kg.
-Jag förstår inte riktigt varför man inte ökat 
till 20 mm. Möjligtvis har man sneglat på ut-
ländska bestämmelser, där man har spalt i 
hela boxen, säger Claes.
-Larmkraven och duschning ställer jag upp 
på.

-Nya L 100 fokuserar mycket mer än tidi-
gare på halmanvändning i grisningsboxar-
na, men 35 proc spaltöppning är då i mins-
ta laget för urindränerande golv för att få 
bra funktion på fasta liggytan, säger Oscar 
Nilsson, byggrådgivare vid LRF Konsult och 
smågrisuppfödare med 500 suggor. Blir det 
vätska på liggytan, kan öppningen vara för 
liten. Halmen kan alltför lätt baka igen öpp-
ningarna. 45 % är bättre. Dränering av ligg-
ytan är viktig för djurhälsan. Det är inte alls 
bra om liggytan blir fuktig och ger grogrund 
för mikroorganismer.
-Jag har läst förarbetena till EUs regler om 
betongspalt i slaktsvinsboxar. Det är helt klart 
att det är helspaltgolv som lagstiftarna tänkt 
på när man satt spaltöppningarna till max 
18 mm. På helspaltsgolv vistas slaktgrisar-
na dygnet runt, både när de äter, sover och 
gödslar. Det är beklagligt att vi i Sverige inte 
bevakade frågan bättre, utan att helspalts-
bestämmelserna även kom att omfatta våra 
boxar med delvis fast betonggolv.
-Djurskyddsmyndigheten anser nog inte att 
18 mm är bättre än 20 mm, som vi haft i 30 år 
utan problem, utan man har tagit EUs reg-
ler rakt upp och ner och fört in dem i svens-

ka bestämmelserna. Det är Djurskyddsmyn-
digheten som äger frågan just nu, och bör 
påverka EU att ändra reglerna.
-I det stora hela är nya L 100 en återgång till 
reglerna 2003 och i övrigt inte så mycket att 
säga om. Det är positivt att man tar sikte på 
att skydda smågrisarna vid grisning. Tidiga-
re fokuserade man på suggan.
-Halm som strö har traditionellt tre funktio-
ner i suggstallet, som värmebädd, struktur-
foder och bobyggnadsmaterial. Som värme-
bädd har vi ersatt den med bra golv och idag 
arbetar vi med golvvärme i smågrisproduk-
tionen, vilket minskat behovet av halm för 
att klara grisarnas temperatur. Som bobygg-
nad väljer inte suggor naturligt halm, utan 
gärna grenar och t o m stenar och grus och 
lika gärna kutterspån. Men självfallet ska 
halmen ha en god hygienisk kvalitet när den 
används, understryker Oscar.
-Det är också bra att djurskötarnas bedöm-
ning i varje enskilt fall får större utrymme i 
nya L 100. Ingen besättning fungerar precis 
lika som en annan och djuren är individer. 
Det är bra att man tagit hänsyn till Arbets-
miljöverkets krav på att djurskötaren kan 
skyddas från suggan vid arbete i boxen.

Kostsamt om vi måste minska
spalten till slaktsvin till 18 mm
-Spontant ser jag positivt på ändring-
arna av L 100, t ex att en del av liggy-
tan får vara urindränerande golv, säger 
Barbro Mattsson, Pig. Det vi måste 
få ändring på är att slaktsvinsspaltens 
öppning får vara 20 mm, som idag, 
och inte 18 mm. Det blir väldigt kost-
samt om all spalt i slaktsvinsboxarna 
måste bytas ut före 2013. 

-Det är positivt för djurhälsan och arbets-
besparande för stallpersonalen att en del av 
liggytan får vara urindränerande golv. För-
slaget 35 proc spaltöppning måste dock un-
dersökas ytterligare. Jag tror att vissa typer 
av mycket bra spaltgolv kommer att diskva-
lificeras med den bestämmelsen. Det är inte 
bra för grisarna.

Slaktsvinsspalt 20 mm öppning
Det är EUs ”betongdirektiv” som säger att 
spalten får vara högst 18 mm i slaktsvinsboxar. 
I allmänhet, utom här uppe i Norden, används 
helspalt. Slaktsvinen äter, gödslar  och sover 
på spaltgolv. Då kan 18 mm spaltöppning vara 
motiverad. I Sverige har vi fast golv där grisar-
na sover och äter och vistas och spalt enbart i 
gödselytan. Då är 20 mm helt acceptabelt och 
nödvändigt för halmanvändning. 
I svenska bestämmelserna har ”betongdi-
rektivets” spaltmått använts rakt av, vilket är 
en övertolkning, menar Barbro. Vi i Norden 
har inte den europeiska stallmodellen och då 

bör vi inte använda deras mått, utan de som 
är beprövade och bra här i Sverige. 

Minst 30 års erfarenhet
-Vi har använt 20 mm spalt under alla år i 
grisproduktionen, minst 30 år, och inte sett 
några problem eller skador på grisarna. Där-
med finns inget motiv till att ändra spaltöpp-
ningen till högst 18 mm. 
-Det har inte heller framkommit något i 
forskning och försök som pekar på att vi 
behöver minska spaltöppningarna i våra ty-
per av boxar. Det finns därför ingen veten-
skaplig forskning som visar att vi behöver 
minska öppningarna, säger hon. 
-Om vi inte har halm i boxarna, fungerar säkert 
både 18 och 14 mm, men vi ska ha mycket halm 
i svenska boxar, då måste detta göras möjligt 
genom att använda 20 mm spaltöppning. 
-Vi bör framhålla för Djurskyddsmyndighe-
ten att måtten i bilaga 3, punkt 5, bör ändras. 
Det är möjligt att näringen och Djurskydds-
myndigheten måste be riksdagen tolka EUs 
”betongdirektiv”, eftersom det är bestäm-
melser som kommer därifrån, eller be EU 
att förtydliga regeln. 

Tvärvillkoren
Barbro understryker vikten av att bestäm-
melserna i bl a L 100 följs i framtiden. Även 
de kommer att vara kopplade till gårdsstö-
dets tvärvillkor, vilket innebär att om inte 
djurskyddsbestämmelserna följs, äventyras 
även gårdsstödet. 
Kommunernas djurskyddsinspektörer kan 
göra oanmälda besök.v

Fordonsvåg F12000

info@profi lvagen.se  www.profi lvagen.se
Dalporten 6, 781 95  Borlänge  Tel 0243-23 14 90   Fax 0243-23 14 89

Fordonsvågen F12000 an vänds 
inom lantbruk, åter vin ning, indu-
stri, etc. Du kör bara sakta över 
vågen och efter 10 sek un der 
skrivs en kom plett vågsedel 
ut, där to tal vikt, datum och tid 
fram går.
Enkel att montera. Svensk till -
ver kad. Pris värd.

Vågar, automatik,handdatorerär vår spe ci a li tet!

 Peter och Mats Janne, Jimmy och Oskar Anders 
Inga projekt är för stora eller små. Vårt huvudsortiment kommer att levereras av Big 
Dutchman Scandinavia. Telab i Tråvad sköter el och elservice, samt data, PLC, m m.
Vi tillhandahåller bl a:
• Ventilation • Blötutfodringar • Torrutfodringar • Montage 
• Inredning/spalt • Utgödslingar • Vasslesilor • Elservice
• Fodersilor • Foderskruvar • Vatten till grisar • Gödselpumpar 

Har ni frågor eller funderingar på att bygga om eller till, tag gärna kontakt med oss!
 Peter Larsson 070-644 50 02 Mats Lennartsson 070-542 05 09 Jimmy Svantesson 070-870 88 44

 Gammeltråvad, 534 92  Tråvad Mågården, 534 92  Tråvad
 Tel 0512-205 09 Tel 0512-202 06
 mlm.bigd@telia.com jimmy@travadsel.se

 MLM säljer, monterar, servar allt för ditt stall

OREGO-STIM
 Naturligt För smak,
 foder-  hälsa och
 tillskott produktivitet

Rejält reducerade priser, från 95:- kg
Meriden Sweden AB

Tel 08-718 38 01  Fax 08-718 31 03
meriden.sweden@chello.se

Meriden Sweden AB

Svenska L100 anger mått för spaltöppningar på slaktsvinsspalt, 
tänkta för kontinentala stallar med helspalt. Snart är alla svenska 
slaktsvinsstallar olagliga.
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