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Svenska djurskyddsföreskrifter gällande gris i jämförelse 

med EU:s grisdirektiv 
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Svenska djurskyddslagstiftning 

-Djurskyddslagen (1988:534) 

-Riksdagen 

 

-Djurskyddsförordning  (1988:539) 

-Regeringen 

 

-Jordbruksverkets föreskrifter / allmänna råd (t.ex. L 100) 

-Jordbruksverket 
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EXEMPEL: 

4 § (djurskyddslagen) 

Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att  

det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. 

     

1 b § (djurskyddsförordningen) 

Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall vara så rymliga att samtliga djur i 

utrymmet kan ligga samtidigt och röra sig obehindrat.” 

 

3 kap. 21 § (L100) 

Minsta utrymme per djur i boxar med växande grisar, 10 - 130 kg.  

 

 

 

Djurskyddslagen  

– en ”ramlag” som förutsätter tillämpningsföreskrifter. 
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Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter 

 

Ca 40 författningar 

 L5  Föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur 

 L35 Föreskrifter om förprövning av djurstallar  

 L37 Föreskrifter om godkännande av ny teknik 

 L41 Föreskrifter om operativa ingrepp/injektioner till djur 

 L44 Föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll 

 L100 Föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket. 

 L115 Föreskrifter om avelsarbete 
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L100  
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (DFS 2010:15) 

om djurhållning inom lantbruket m.m. 
 

Gäller för hållande och skötsel av 

-Nötkreatur 

-Gris 

-Får 

-Get 

-Fjäderfä (ej struts) 

-Kaniner 
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EU-direktiv 

 

(”Animaliedirektivet”) 

- RÅDETS DIREKTIV 98/58/EG 

av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens 

djur 

 
(”Grisdirektivet”) 

- RÅDETS DIREKTIV 2008/120/EG 

av den 18 december 2008 

om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning 
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EXEMPEL: 

RÅDETS DIREKTIV 2008/120/EG (”grisdirektivet”).  

”Medlemsstaterna ska säkerställa att suggor och gyltor hålls i grupp under 

tiden från och med fyra veckor efter betäckning till en vecka före den 

beräknade tidpunkten för grisningen.” 

 

3 kap 1 § (L100)  

”Grisar ska hållas i par eller grupp. Under veckan före grisning och under 

grisning får dock suggor och gyltor hållas individuellt och utom synhåll för 

andra grisar.” 

 

 

- Minimidirektiv som måste införlivas i nationell lagstiftning 

- Medlemsstaterna får ha strängare regler 

(EU-direktiven utgör tvärvillkor) 

Gunnar Palmqvist  -  DHIG 8 2015-09-28 

Skillnader mellan kraven i svensk 

djurskyddslagstiftning och kraven i EU-direktiven 

 

Exempel: 

 Grupphållning 

 Rörelsefrihet 

 Avvänjningsålder 

 Stympning  

 Stallklimat/miljö 

 Luftkvalitet 

 Dagsljus 

 Buller 
 

 

 

vs 

Gunnar Palmqvist  -  DHIG 9 2015-09-28 

  Grupphållning av suggor 

        Krav  sedan 1988 

 

 

 

 

Krav sedan 2013, dock 

endast för dräktiga suggor 
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   Rörelsefrihet 

- Fixering förbjudet 

- Ca 30- 40 % större boxarea 

   för växande grisar 

 

 

 

 

 

 

 

- Fixering tillåtet från 1 vecka 

   före grisning fram till 4 veckor 

   efter betäckning 
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Avvänjningsålder 

        Minst 28 dagar 21 dagar möjligt 
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Svanskupering är förbjudet 

 

 

 

 

Stympning 

Svanskupering är möjligt 
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- Max 65 dB (A) 

 

- Gränsvärden för  

luftföroreningar (t.ex. 
svavelväte, ammoniak, 
koldioxid, fukt) 

 

- Krav på dagsljusinsläpp 

 
 

 

 

 

Stallklimat/miljö 

- Max 85 dB(A)  

 

- Gränsvärde på luftföroreningar 

finns inte 

 

 

- Krav på dagsljusinsläpp finns 

inte 
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Vad ska förprövas? 
• Stall och andra förvaringsutrymmen (samt hägn) för 

• hästar 

• djur för produktion av 

• livsmedel, ull, skinn eller pälsar, 

• undervisningsdjur (som inte är djurförsök),  

 

Vilka åtgärder är förprövningspliktiga? 
• Nybyggnad 

• Tillbyggnad 

• Ombyggnad 

• Ändring - väsentlig betydelse 

• Inreda eller använda annan byggnad för djurhållning 

 

När i tid ska förprövning göras? 
• Alltid innan åtgärden påbörjas. 

FÖRPRÖVNING 

Förprövning - ett förhandsgodkännande för att få bygga för djurhållning! 


