
§ 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 dagli-
ga skötselarbetet om suggans beteende utgör en uppenbar skaderisk för sköta-
ren 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.
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§ 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 gri-
sarnas 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 förs-
ta 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.

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 djurskyddsföreskrif-
terna, 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.

“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

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

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 bestämmel-
ser för grisar”.

Foto:Victoria Ohlsson och Sven Secher.
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Det ÄR skillnad på att vara grisi Sverige eller på annat håll
EU Danmark Englandsgrisen Sverige

Svansen/knorren?
Svansen kuperas Förbud. Kupering tillåts Ingen särskild regel Knorr på svansen 

inget förbud
dock vid behov, vilket följer danska regeln (tv) (kupering förbjudet,

i praktiken ofta är fallet

förekommer inte)

Fixering av suggan? Ja 
Ja

Ja
Nej. Förbjudet.

antal dagar per år
80≈360

80≈160
≈80

Skyddsgrind får 

(5 v vid grisning och 

användas vid 

ca 5 v vid betäckning*)

enstaka tillfällen 

Användning av halm? Vanligtvis inte alls Begränsad användning, Begränsad användning, Ja, till alla grisar 

sällan hos slaktgrisar sällan hos slaktgrisar (krävs halm eller 
annat strö enligt lag)

Bobyggnadsmöjlighetför suggan vid grisning Nej
Nej**

Nej**
Ja

Utrymme för sugga med smågrisar
3-4 m2

4 m2

4 m2

6 m2

Spalt
Helspalt vanligt Helspalt vanligt

Helspalt vanligt
Alltid tillgång till
helt golv. Helspalt är förbjudet

Avvänjningsålder
cirka 3 veckor cirka 4 veckor

cirka 4 veckor
4-5 veckor

**När suggan står i en trång bur anses inte bobyggnad kunna ske.EU
Uppbindning av suggor förbjöds 2006. Förekommer ändock fortfarande i flera länder. Fixering av suggor under stor del av djurets

levnadstid är normalt. Helspalt är vanligt. Halm används sällan. Den 1 januari 2013 begränsas burhållningen (fixering) av suggan

till dräktighets- och grisningsperioderna, vilket betyder att fixeringstiden ska sänkas till ungefär halva suggans liv (cirka 160-180

dagar per år). Tidigare avvänjning än i Sverige, ofta vid 21 dagars ålder) av smågrisen.
“Englandsgrisen”
Den s k Englandsgrisen produceras i Danmark för vissa delar av den engelska marknaden och framställs som lite mer “djurvän-

lig” än den normala formen för dansk grisuppföding. Som framgår av föregående sidor levererar Danish Crown från och med

sommaren 2009 den så kallade Englandsgrisen även till ICA och Axfood. Produktionskraven framgår av tabellen ovan. I bestäm-

melserna finns f ö noteringar kring spårbarhet, foder, djurhälsa och medicinanvändning. Köttet ska komma från godkända besätt-

ningar som utsätts för oberoende kontroller. Produktionsformen ligger ändock långt ifrån den svenska djurskyddslagens krav.

Danmark
I Danmark är suggan fixerad cirka fem veckor vid grisning/digivning* samt enligt danska källor i augusti 2009, för närvarande

ofta även cirka fem veckor i samband med seminering. Således cirka 5+5 veckor x 2,5 omgångar per år=160-180 dagar. Från år 2013

ska dräktiga suggor inte tillåtas stå fixerade. Svanskupering (svansklippning) tillämpas allmänt, trots förbud mot generell använd-

ning. Dock får inte hela svansen klippas bort, ingreppet ska begränsas till halva svansen.
Sverige
Fixering av grisar är förbjudet. Skyddsgrind får endast användas under smågrisarnas första levnadsdagar under särskilda förut-

sättningar (lagtext på s 21). Halm används till alla svenska grisar, ofta i riklig mängd. Svanskupering är förbjudet. Helspalt är för-

bjudet, t ex ska den digivande suggan ha minst 3m2 fast golv. Avvänjning av smågrisen tidigast vid 28 dagar. Grisarna har större

utrymmen i Sverige, suggan har cirka 50 procent mer utrymme än EU-suggan och den svenska slaktgrisen cirka 30 procent mer.
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Svensk Gris 08-2009

§ 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 grisar3 § En digivande suggas rörelsefrihet får begränsas under smågrisarnas första levnadsdagar genom användande av skydds-

grind 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.

Margareta Åberg Andersson, verksamhetsledare Sveriges Grisföretagare“Viktigt med uppmärksamhet på olikheter i djurskyddskraven”Margareta Åberg Andersson,verksamhetsledare på SverigesGrisföretagare, arbetar mednäringspolitik som rör gris-branschen, bland annat lagstift-ningsfrågor. Hon har ocksåmånga internationella kontak-ter.Vi ställde därför några frå-gor till henne om djurskyddet.
Hur ser du på svenskt djurskydd när detgäller grisar, jämfört med hur det ser ut iövriga EU?

– Vi har de strängaste djuromsorgsregler-na och de är hårdare än det som kommeratt gälla i EU efter år 2013, då EU förbju-der fixering av dräktiga suggor. Däremotblir det fortsatt tillåtet att fixera suggornaunder digivningstiden, suggorna släppsalltså inte fria inom EU 2013 heller, på detsätt som gäller i Sverige.

Hur betraktar dina kollegor runt om Europadet svenska sättet att hålla grisar?– Man är oförstående och ifrågasätter detuffa kraven sett ur konkurrenssyn-punkt och de påpekar inte sällan att densvenska produktionen minskar. Mensamtidigt konstaterar jag nu hur stor tillexempel frågan om kastration har bliviti länder som Tyskland. Det finns konsu-menter i hela Europa som börjar ställafrågor. Trycket på god djurhållning ökar.
Vilka är de viktigaste skillnaderna mellanden svenska djurskyddslagen och till exem-pel den danska lagen för grishållning?– Det är den svenska lösgående sugganoch att vi i Sverige inte får använda

helspaltgolv. Dessa två faktorer handlarså mycket om just god djuromsorg.Används helspalt kan man inte strö medhalm.

I Sverige är fixering av suggor helt förbju-det, vilket är unikt inom EU? Vad är detegentligen lagen säger och hur kom den till?– Den tidigare svenska djurskyddslagentillät fixering av enstaka suggor upp tillen vecka men det tillåts inte sedan dennya L100:an trädde i kraft år 2003? Närvi träffade myndigheterna inför denlagändringen skulle det inte ens varatillåtet att bygga så att man kan monteraskyddsgrind. Den lag som vi då fick, vil-ken vi inom näringen fick kämpa myck-et för, säger som bekant att skyddsgrindtillfälligtvis får användas för att skyddasmågrisar och personal under arbetet istallet. Det är alltså något helt annat änfixering av suggor som är så vanligt iövriga EU-länder.

Vad förväntar du dig av den nu föreståendeöversynen av djurskyddslagen som jord-bruksministern har aviserat?– Inom näringen hoppas vi på att manmer ska titta på helheten i en djurpro-

duktion istället för på detaljer. Ju merman detaljreglerar en verksamhet destostörre är risken att innovationstaktenmattas av. Historien visar att böndersegna initiativ kan leda till förbättringarav djuromsorgen som till exempel olikalösdriftsmodeller som kom på 1980-taletoch dränerande golv på en del av box-ytan på 2000-talet.

Sveriges höga ambitioner för djursskyd-det ger högre produktionskostnader.Beräkningar säger upp till en krona perkilo griskött, vilket är väsentligt i enkonkurrensutsatt produktion. Vilkenbedömning gör du av möjligheterna försvensk grisproduktion att klara lönsamhetenmed bibehållen situation; alltså hårdaredjurskyddslagstiftning än vad man har i allaövriga EU-länder?
– De olika produktionsvilkoren gör dettufft för de svenska grisföretagarna.Men att djuren mår bra ger också positi-va effekter och jag tycker att det nu finnsförutsättningar för att se ljuset i tunnelnnär det gäller en jämnare kostnadsbild.Omställningen 2013 kommer att kostaoerhört mycket för smågrisproducenter-na i länder som Frankrike, Spanien medflera och i länder med mycket gödseloch små arealer brottas man också meden tuff miljölagstiftning.– Om vi fortsättningsvis kan få upp-märksamhet på att det är skillnader påsvenskt och annat griskött inom handeloch restauranger inklusive den offentli-ga upphandlingen, vore det ocksåmycket positivt. 

Sven Secher

– Fixering av suggoroch helspaltgolv, ärde största skillnader-na i djurskyddet mel-lan Sverige ochandra länder, sägerMargareta ÅbergAndersson.

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 förestå-
ende översynen av lagen.

Påminnelse

Viktigt i djurskyddslagen

Särtryck ur Svensk Gris med knorr 1-2010, sidan 9.


