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Förklaringar av förkortningar m.m.          

  

T = Tillstyrker 

TD = Tillstyrker delvis 

A = Avstyrker 

 

 

 

 

Obs! Texten i kolumnen ”synpunkter” är ofta omskriven och alla detaljer i remissvaren har inte tagits med. Detta för att begränsa sammanställningens storlek för bättre överskådlighet.  

     

Remissinstans L1XX Kap. § Avseende T/TD/A Synpunkt 

Compassion in World 

Farming (CIWF) 

L104 2 11  T  

Compassion in World 

Farming (CIWF) 

L104 6 1  T  

Compassion in World 

Farming (CIWF) 

L106 3 2 Avvänjningstid A Högsta grad olämpligt att sänka avvänjningstiden. Ökar risken för infektioner och ökad antibiotikaanvändning i en tid när 

skarpa åtgärder måste genomföras för att minska antibiotikaförbrukningen och undvika en ökande antibiotikaresistens. 

Djurvälfärden försämras genom att grisarna inte får utlopp för sitt naturliga beteende (dia), samt med ökande andel diarreer 

och andra infektiösa sjukdomar. Avstyrker förslaget av följande skäl: 

1) Ingen ny information finns avseende förlossningstidpunkt. 2) Tidig avvänjning redan vid 28 dagar utgör den största risken 

för dålig djurvälfärd hos smågrisar enligt ”The EFSA Journal (2007) 572 med appendix)”. Grisens foderomställning sker 

abrupt innan de börjat äta större kvantiteter smågrisfoder vid denna ålder (Böe, 1991; Böe 1993). En tidig avvänjning vid 21 

dagar ökar påtagligt risken för buksugning på kullsyskon (t.ex. Zoric et al., 2011, 2012, 2015), ökar aggressiviteten samt ökar 

risken för avvänjningsdiarréer (t.ex Colson et al., 2005), alla tre faktorerna negativa för djurvälfärden (EFSA 2007). Det 

naturliga beteendet hos en 3-4 veckor gammal smågris är bl.a. att dia modersuggan – ett beteende som smågrisen är starkt 

motiverad för att utföra och som, närbeteendet frustreras, leder till mot kullsyskon omriktat beteende med risk för sårskador 

(EFSA 2007). 3) Mer antibiotika kommer att användas terapeutiskt i grisproduktionen. Detta i en tid när FN identifierat 

antibiotikaresistensfrågan som ett hot mot folkhälsan och världen letar efter vägar att minska antibiotikaförbrukningen (Se 

http://www.who.int/antimicrobial-resistance/en/ och Wallgren et al., 2004 och 2007). 

Anmärkningsvärt att ett försök utfört i endast tre besättningar, varav den tidigare avvänjningen främst tillämpades i två, och 

som inte ens kunnat publiceras i en granskad internationell vetenskaplig tidskrift utpekas som referens och ligger till grund för 
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Jordbruksverkets förslag. Några systematiska beteendestudier ingick inte.  Studien kunde inte heller rapportera någon positiv 

effekt på suggornas hull. Att ta stöd av dessa få data, samtidigt som man ignorerar att suggornas dödlighet i detta försök ökade 

signifikant med 60% från 4,8% till 7,7% är märkligt. Anmärkningsvärt att man med förslaget tänjer på EU:s grisdirektiv. 

Compassion in World 

Farming (CIWF) 

L106 5 2 Slaktgrisavdelning A Högsta grad olämpligt att öka storleken av stallenheterna för växande grisar. Ökar risken för infektioner och ökad 

antibiotikaanvändning i en tid när skarpa åtgärder måste genomföras för att minska antibiotikaförbrukningen och undvika en 

ökande antibiotikaresistens. Med större djurgrupper följer ett exponentiellt ökande antal smittvägar och ökat infektionstryck. 

Ökad risken för sjukdom och ökad antibiotikaanvändning. Det framgår också av den utredning som Jordbruksverket anger 

som grund för förslaget. Den intensiva djurhållningen måste finna former som reducerar användningen av antibiotika – inte 

ökar risken för att antibiotika måste användas. 

Djurskyddet Sverige Alla   Djurslagsspecifik 

författning 

T Stöder redaktionell uppdelning i djurslagsspecifika föreskriftsamlingar. 

Djurskyddet Sverige Alla   Sammantaget A Förslaget bör dras tillbaka p g a: flera sakändringar är negativa ur djurskydds- och forskningsperspektiv, tidpunkt för ändring, 

kort remisstid, bristfällig kvalitet på konsekvensutredning samt frånvaron av externt vetenskapligt råd kopplad till 

föreskriftsprocessen.. 

Djurskyddet Sverige Alla   Sammantaget A Föreskrifter för lantbrukets djur bör ses över. Ambitionen för revidering bör vara ett bättre djurskydd, inte bibehållet som 

anges. Många av förändringarna är en direkt kopia på krav från delar av näringen, utan tydligt stöd i forskning 

Djurskyddet Sverige L104 2 12  T  

Djurskyddet Sverige L104 5 9  A Minsta tillåtna yta per kalv på rörligt golv ska inte minskas. Kalvar på rörliga golv lägger sig längst bak och utnyttjar därför 

inte hela ytan (den faktiska tillgängliga ytan blir alltså betydligt mindre). Boxar med rörliga golv bör troligtvis vara större 

(vetenskaplig referens har bofogats).. 

Djurskyddet Sverige L106 2 11  T  

Djurskyddet Sverige L106 3 2 Avvänjningstid A Förslaget är inte tillräckligt väl underbyggt och inte baserat på vetenskap. Ökad risk för försämrad djurvälfärd. Ett flertal 

studier som visar på problematiken med till exempel avvänjning tidigare än 28 dagar finns det ingen hänvisning till dessa utan 

istället används näringens egen pilotstudie som referens. Denna pilotstudie kan inte anses vara vetenskaplig. Näringen 

motiverade en tidigare avvänjning för att förbättra suggornas välfärd. Något som inte stöds av pilotstudiens utvärdering. Ökat 

antal grisningar/år kan inte ses som positivt för suggan (eller smågrisarna). Utvärderarna skriver ”Således finns det ingen 

påvisbar positiv effekt av kortad ditid på suggornas hull och välfärd, som kan uppväga den ökade risk för smågrisen som det 

finns med en kortare ditid.” Den ökade produktionen som nämns i konsekvensutredningen beror därmed inte på någon ökad 

välfärd för varken sugga eller smågrisar.  

SJV har gjort en missvisande tolkning. (DS har bifogat 5 vetenskapliga referenser/reviews) 

Djurskyddet Sverige L106 5 2 Slaktgrisavdelning TD Tillstyrker: reglering av antal grisar som får hållas istället för reglering av avdelningens storlek. Avstyrker: ökning till tillåtet 

för 600 ind/avdelning. Ifrågasätter SJV:s dragna slutsatser från underlaget konsekvensutredning ger. Den har omfattande 

kvalitetsmässiga brister  

Djurskyddet Sverige L106 6 1 Stängsel T  

Djurskyddet Sverige L107 2 10 Rörelsefrihet T  

Djurskyddet Sverige L109   Allmänt  Krav på att getter ska hållas lösgående samt i par eller grupp bör införas. Ensamhållning inte förenligt med DL §4 

Djurskyddet Sverige L109 2 9 Rörelsefrihet T  

Djurskyddsinspektörernas 

Riksförenings (DIRF) 

L104 2 12  T  

Djurskyddsinspektörernas 

Riksförenings (DIRF) 

L104 5 9  T  

Djurskyddsinspektörernas 

Riksförenings (DIRF) 

L106 2 11  T  

Djurskyddsinspektörernas 

Riksförenings (DIRF) 

L106 3 2 Avvänjningstid A Förlaget saknar vetenskapligt stöd. Pilotstudien är inte vetenskaplig och kan inte användas som enda underlag för 

ändringsförslaget. Ökad risk för försämrad djurhälsa som t ex diarreer, flanksugning och sårskador, samt risk för ökad 

antibiotikaförbrukning. Djurskyddsmässigt anmärkningsvärt och stort steg bakåt för SE. Villkorspunkten 10 visar tydligt på 

riskerna med en tidig avvänjning och när problemen som anges i punkten har konstaterats är skadan redan skedd. Effekt som 

ev. minskad påfrestning för suggorna har inte kunnat konstateras. 
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Djurskyddsinspektörernas 

Riksförenings (DIRF) 

L106 5 2 Slaktgrisavdelning A Innebär försämrat djurskydd ffa avseende smittspridning och buller. Risk för ökad antibiotikaanvänding. SJV frångår de 

djurhälsoaspekter man tidigare hänvisat som grund för begränsningen. Anmärkningsvärt att pilotstudien ligger till enda grund 

för förslaget och kan kullkasta tidigare kunskapsläge avseende djurhälsorisker. Stort steg tillbaka för djurskyddet i SE. 

Djurskyddsinspektörernas 

Riksförenings (DIRF) 

L106 6 1 Stängsel T  

Djurskyddsinspektörernas 

Riksförenings (DIRF) 

L107   Allmän  Efterfrågar att måttangivelser för utrymme vid foderbord/foderbord preciseras i hela tabellen 1 för att undvika misstolkningar 

med de tomma rutorna. 

Djurskyddsinspektörernas 

Riksförenings (DIRF) 

L107 2 10 Rörelsefrihet T  

Djurskyddsinspektörernas 

Riksförenings (DIRF) 

L109   Allmänt  Krav bör införas för getter avseende social kontakt och ligghallsmått 

Djurskyddsinspektörernas 

Riksförenings (DIRF) 

L109 2 9 Rörelsefrihet T  

Förbundet Djurens Rätt Alla   Djurslagsspecifik 

författning 

T OK – Redaktionell uppdelning i djurslag. 

 

Förbundet Djurens Rätt Alla   Sammantaget A Förslaget bör dras tillbaka p g a: bristfällig konsekvensutredning ur djurskyddsperspektiv- och forskningssynvinkel och 

frånvaron av externt vetenskapligt råd kopplad till föreskriftsprocessen. 

Förbundet Djurens Rätt L104 2 12  T Det är bra att det tydliggörs att det gäller även då djuren inte hålls på bete. Uppbundna system strider mot 3§  DL av 

beteendemässiga-, sociala- och komfortskäl. Bristen på rörelse leder sannolikt till frustration. Motivationen till rörelse ökar ju 

längre individen varit uppbunden. Uppbundna system ökar nivåer av  stereotypa beteenden. 

Förbundet Djurens Rätt L104 5 9  A Att kalvar gärna väljer att lägga sig längst bak och inte nyttjar hela ytan i boxar med rörliga golv, kan tyda på att de boxarna 

behöver vara större. Av djurskyddsskäl kritisk mot ensamhållning, hållning på enbart spalt eller sk  ”rörliga golv”. 

Ensamhållning minskar lekbeteenden. Även om de hålls i grupper men har lika lite utrymme per kalv som i ensamboxarna 

leker de mindre än vad de skulle vilja och utrymmer saknas för vissa lekrörelser. Spaltgolven är hårda, även när de är belagda 

med gummi, och de blir lätt hala så att kalvarna måste röra sig försiktigt för att inte halka. (Vetenskapliga referenser har 

bifogats). 

Förbundet Djurens Rätt L106 2 11  T  

Förbundet Djurens Rätt L106 3 2 Avvänjningstid A Starkt kritisk. Anmärkningsvärt att SJV bortser från forskning som visar på allvarliga negativa effekter på djurvälfärden, och 

istället endast  hänvisar till grisbranschens egen pilotstudie. Grisar diar naturligt i 9–20 veckor och stannar hos mamman 

mycket längre än så. Dagens minimikrav är redan betydligt lägre än det naturliga, och innebär en stor påfrestning för grisarna. 

Tidigare avvänjning än fyra veckor förlänger övergången till fast föda ökar vattenintaget extremt mycket och utvecklar orala 

stereotypier som "bellynosing" och "bellysucking". Förekomsten av bellynosing ökar ju lägre avvänjningsåldern är (från 28 

dagar och ner till 15 dagar). EFSA:s rekommendation är att avvänjning inte ska ske innan fyra veckors ålder. Ökad risk för 

avvänjningsdiarréer, ökad antibiotikaanvändning ökad risk för antibiotikaresistens. Extra hälsokontroller kan inte ersätta delar 

av den viktiga digivningstiden. Med anledning av villkoret att det i varje djuromgång högst får vara högst 10 procent av 

smågrisarna som har en avvänjningsålder som understiger 26 dygn vill vi poängtera att en tillräcklig digivningstid är viktig för 

var och en av grisarna och att lagstiftningen gäller varje individ. (DR har bifogat 3 vetenskapliga referenser.) 

Förbundet Djurens Rätt L106 5 2 Slaktgrisavdelning A Medför ökade smittskydds- och djurhälsorisker. Ifrågasätter att konsekvensutredningen bara tar upp grisbranschens egen 

begränsade pilotstudie. Hur påverkas ljudnivån och luftkvaliteten av förslaget? I utvärdering av pilotstudien som SJV hänvisar 

till, slås fast att den tillgängliga mängden data är begränsad, vilket gör att det inte går att dra några långtgående slutsatser om 

effekten. Risk för ökat infektionstryck, ökad sjukdom och ökad antibiotikaanvändning och antibiotika resistens.  

Förbundet Djurens Rätt L106 6 1 Stängsel T  

Förbundet Djurens Rätt L107 2 10 Rörelsefrihet T  

Förbundet Djurens Rätt L109   Allmänt  Getters och fårs sociala beteende påminner om varandra och de är sociala arter. Krav bör införas avseende att getter ska  hållas 

i par eller grupp, i lösdrift och inte ha gödseldränerande golv som liggyta. 

Förbundet Djurens Rätt L109 2 9 Rörelsefrihet T  

Gård & Djurhälsan Alla   Djurslagsspecifik 

författning 

T Positiva till att L100 uppdelas/djurslag, = ökad tydlighet, underlättar både för djurägare och framtida remisshantering. 
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Gård & Djurhälsan L104 2 12  TD Rörelsefriheten ska inte inskränkas över tid. Kan dock vara nödvändigt under kortare tidsperioder. Till exempel kan 

applicering av fläkband på kor med kalvningsförlamning förhindra att obotliga skador uppstår. 

Gård & Djurhälsan L104 5 9  T  

Gård & Djurhälsan L106   Allmänt T Generellt positiva till de föreslagna ändringarna som innebär att god djuromsorg förenas med stärkt konkurrenskraft. 

Gård & Djurhälsan L106 2 11  T Grisar kan ibland födas med ”fläkta ben”. En fungerande behandlingsform är att benen under ett par dagar tejpas samman. 

Grisen kan ändå röra sig och utvecklas ofta helt normalt. Vi förutsätter att 1 kap 3 § kan tillämpas, utan att en veterinär 

ordination då behandlingsmetoden är så allmänt känd och livräddande. 

Gård & Djurhälsan L106 3 2 Avvänjningstid T Vetenskap och beprövad erfarenhet visar tydligt att de omfattande kraven som ställs i föreskriften tydligt säkrar den avvanda 

grisens djuromsorg och hälsa. Bör vara tillräckligt att reservelverk finns att tillgå. 

Gård & Djurhälsan L106 5 2 Slaktgrisavdelning T Kraven på hälsokontroll och smittskydd och den utveckling som skett ser vi positivt på den föreslagna ändringen. 

Gård & Djurhälsan L106 6 1 Stängsel T Taggtråd har ingen plats i grisuppfödningen och förekommer heller inte. Självklart att stängsel är väl uppsatt och underhållet. 

Gård & Djurhälsan L107 2 10 Rörelsefrihet TD Samtycker i delen om att tyngd eller annat föremål inte ska fästas vid fåret, eller att fåret ska bindas samman med annat djur. 

Att binda samman kroppsdelar kan vara motiverat för djurets hälsas eller lammöverlevnadens skull. Ta bort det från förslaget, 

alt lägga till att den inte får ske mer än tillfälligt vid särskilda skäl.  

 

Lantbrukarnas 

Riksförbund (LRF) 

Alla   Djurslagsspecifik 

författning 

T Positiva till att L100 uppdelas/djurslag, = ökad tydlighet, underlättar både för djurägare och framtida remisshantering. 

Lantbrukarnas 

Riksförbund (LRF) 

Alla   Remisstid A Med ett så omfattande material i remissen hade LRF önskat en längre remisstid. 

Lantbrukarnas 

Riksförbund (LRF) 

Alla   Konsekvens- 

utredningen 

A Med en ökad konkurrens blir frågan om ”Gold Plating” allt mer viktig. Analysen av punkt 6 i konsekvensutredningen bör 

därför innehålla en bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges 

anslutning till Europeiska unionen, och en bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för 

ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser. 

Lantbrukarnas 

Riksförbund (LRF) 

Alla   Sammantaget  Önskat en mer genomgripande översyn med målstyrning och konkurrenskraftsperspektiv i fokus. 

Lantbrukarnas 

Riksförbund (LRF) 

Alla     Har tidigare framfört önskemål om fler ändringar i andra paragrafer och önskar en fortsatt dialog om hur vi kan komma framåt 

med de förslagen.  

Lantbrukarnas 

Riksförbund (LRF) 

L104 2 12  TD Överdrivet detaljerad, bör utformas mer målstyrt. Begränsad rörelsefrihet inte är ett problem i näringen, ifrågasätter så skarp 

och detaljerad skrivning. Samtycker om att tyngd eller annat föremål inte ska fästas vid djuret och att djur inte ska bindas 

samman med annat djur. Att binda samman kroppsdelar kan det vid vissa tillfällen vara motiverat för djurets hälsa eller 

kalvöverlevnads skull, t.ex binda ihop bakbenen vid fläkskador. Ta bort: ”Rörelsefriheten får inte heller begränsas genom att 

olika delar av djurets kropp binds samman”, alt skriva att ”Djur som pga sjukdom eller skada behöver behandlas eller är i 

behov av särskilt stöd för att läka undantas”. 

Lantbrukarnas 

Riksförbund (LRF) 

L104 5 9  T  

Lantbrukarnas 

Riksförbund (LRF) 

L106 3 2 Avvänjningstid T Positivt till de föreslagna ändringarna som innebär att god djuromsorg förenas med stärkt konkurrenskraft. Vetenskap 

och beprövad erfarenhet visar tydligt att de omfattande kraven som ställs i föreskriften tydligt säkrar den avvanda 

grisens djuromsorg och hälsa. Bör vara tillräckligt att reservelverk finns att tillgå. 

 

Lantbrukarnas 

Riksförbund (LRF) 

L106 5 2 Slaktgrisavdelning T Positivt till de föreslagna ändringarna som innebär att god djuromsorg förenas med stärkt konkurrenskraft. Kraven på 

hälsokontroll och smittskydd och den utveckling som skett ser vi positivt på den föreslagna ändringen. 

Lantbrukarnas 

Riksförbund (LRF) 

L106 6 1 Stängsel T Taggtråd har ingen plats i grisuppfödningen och förekommer heller inte. Självklart att stängsel är väl uppsatt och underhållet. 

Lantbrukarnas 

Riksförbund (LRF) 

L107   Allmän  Önskat en mer genomgripande översyn med målstyrning och konkurrenskraftsperspektiv i fokus. 

Lantbrukarnas 

Riksförbund (LRF) 

L107   Allmän  Har tidigare framfört önskemål om fler ändringar i andra paragrafer och önskar en fortsatt dialog om hur vi kan komma framåt 

med de förslagen.  

Lantbrukarnas 

Riksförbund (LRF) 

L107 2 10 Rörelsefrihet TD Överdrivet detaljerad, bör utformas mer målstyrt. Begränsad rörelsefrihet inte är ett problem i näringen, ifrågasätter så skarp 

och detaljerad skrivning. Samtycker i delen om att tyngd eller annat föremål inte ska fästas vid fåret, eller att fåret ska bindas 
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samman med annat djur. Att binda samman kroppsdelar kan vara motiverat för djurets hälsas eller lammöverlevnadens skull. 

Ta bort det från förslaget, alt lägga till att den inte får ske mer än tillfälligt vid särskilda skäl. 

Lantbrukarnas 

Riksförbund (LRF) 

L109     Önskat en mer genomgripande översyn med målstyrning och konkurrenskraftsperspektiv i fokus. 

Lantbrukarnas 

Riksförbund (LRF) 

L109 2 9 Rörelsefrihet A Begränsningar av rörelsefriheten är inte aktuellt i näringen, ifrågasätter en så skarp och detaljerad skrivning. Finns inga skäl 

för att införa regeln då den helt saknar relevans i praktiken.  

Livsmedelsverket Alla   Djurslagsspecifik 

författning 

T Att LI 00 görs om till djurslagspecifika föreskrifter är mycket bra. Det innebär att det blir betydligt lättare att hitta vilka krav 

som gäller för respektive djurslag. 

Livsmedelsverket L106 2 11  T  

Livsmedelsverket L106 3 2 Avvänjningstid A Den fältstudie som ni anger vara tillräcklig som grund för sänkt avvänjningsålder omfattar inte vad den sänkta avvänjningsåldern 

skulle kunna ge för långsiktiga effekter t.ex på antibiotikaanvändningen då en risk med sänkt avvänjningålder är att fler 

smågrisar drabbas av diarré. En risk för ökad antibiotikaanvändning kan även påverka resistensutvecklingen som kan medföra 

en ökad risk för folkhälsan, inte minst för konsumenten. De externa experter som utvärderat fältstudien kom fram till att det inte 

fanns någon påvisbar positiv effekt på förkortad på suggornas hull och välfärd, som kan uppväga för den ökade risk för smågrisen 

som det finns med en kortare ditid. Dessutom saknas helt i denna studie vilka långsiktiga effekter en sänkt avvänjningsålder kan 

medföra för suggorna då detta innebär en ökning i dräktighetstid/år och sugga. Vi anser inte att studien ger tillräckligt underlag 

för att inte följa EFSAs rekommendation. 

Livsmedelsverket L106 5 2 Slaktgrisavdelning A Fältstudien ger inte tillräcklig grund för att kunna bedöma vilka långsiktiga effekter förslaget till ändring skulle innebära för 

ett ökat smittryck och därmed en risk för ökad antibiotikaanvändning med den problematik detta i förlängningen innebär för 

resistensutvecklingen. 

Lundens Djurhälsovård L106 2 11  T  

Lundens Djurhälsovård L106 3 2 Avvänjningstid T Ett mycket väl genomtänkt lagförslag som sannolikt också kommer att öka välfärden för suggorna i landet. Tomtiden i 

grisningsavdelningen bör anges som avdelning tom på växande grisar 

Lundens Djurhälsovård L106 5 2 Slaktgrisavdelning T Stora framsteg har gjorts medicinskt med möjligheter att vaccinera mot både PCV2, Mycoplasma och APP. Detta skapar goda 

förutsättningar att ha större avdelningar. Med den nya hälsokontrollen kommer också en bättre matchning att kunna göras vid 

inköp av grisar vilket kommer att minska smittrycket ytterligare. 

Lundens Djurhälsovård L106 6 1 Stängsel T  

Länsstyrelsen-AB Alla   Djurslagsspecifik 

författning 

T Positivt med en egen föreskrift.  

Länsstyrelsen-AB L104 2 12  T  

Länsstyrelsen-AB L104 5 9  T  

Länsstyrelsen-AB L106 2 11  T  

Länsstyrelsen-AB L106 3 2 Avvänjningstid A Anser att det behövs mer forskningar på områdena för att en föreskriftändring ska vara aktuell då frågorna är av 

väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt. Grundproblemet (avel för stora kullar) borde lösas. Avvänjningsålder på 

4 veckor är redan betydligt lägre än det naturliga, och innebär en stor påfrestning för grisarna. Studier, Efsa 2007, har 

visat att tidig avvänjning, före 4 veckor, orsakar diarre, fördröjd viktuppgång, stereotypier (belly nosing), frustration 

och skador orsakade av att tugga på andra smågrisar. Enligt en reviewartikel från 2008 innebär sådan avvänjning att 

grisarna tar längre tid på sig att äta fast föda, dricker extremt mycket vatten och utvecklar orala stereotypier som 

”bellynosing” och ”bellysucking” Förekomsten av bellynosing ökar ju lägre avvänjningsåldern är från 28 dagar ner till 

15 dagar. Ser även en  risk för ökad antibiotikaanvändning med ökad risk för antibiotikaresistens. 

Länsstyrelsen-AB L106 5 2 Slaktgrisavdelning A Smittvägarna ökar med ökat djurantal per stallavdelning. Ökad smittorisk innebär ökad risk för sjukdom och ohälsa och 

därmed onödigt lidande. Risk för ökad antibiotikaanvändning med risk för ökad antibiotikaresistens. 

Länsstyrelsen-AB L106 6 1 Stängsel T  

Länsstyrelsen-AB L107 2 10 Rörelsefrihet T  

Länsstyrelsen-AB L109 2 9 Rörelsefrihet T  

Länsstyrelsen-AC Alla   Djurslagsspecifik 

författning 

T Troligen lättare att hitta de regler som gäller aktuellt djurslag nu när det föreslås en separation av nuvarande föreskrift till 

djurslagvisa föreskrifter. Dock kan det i rapporter/beslut härrörande till kontroller av flera djurslag hos samma djurhållare bli 
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väldigt många hänvisningar till olika rättsakter. Detta kan komma att innebära längre och mer svårlästa textmassor. 

Länsstyrelsen tillstyrker dock förlaget 

Länsstyrelsen-AC L106 2 11  T  

Länsstyrelsen-AC L106 3 2 Avvänjningstid A Det är många parametrar som ska vara uppfyllda för att tillåtas få ha tidigare avvänjning, vilket kan göra punkten mer 

svårkontrollerad. Risk finns för försämrad smågrishälsa och ökad antibiotikaanvändning, vilket motverkar den svenska 

strategin mot antibiotikaresistens. Ökad risk för avvänjningsdiarréer som redan är ett vanligt problem. Resistens hos 

E.Coli mot ampicillin, tetracykliner och trim-sulfa är vanligt, Colistin bör inte användas med hänsyn till humanvården 

och riskerna med zinkoxid bedöms som större än nyttan, och godkännande för zinkoxid för administrering till djur 

övervägs att inom EU återkallas. Problemen med flanksugning och sårskador ökar vid tidigare avvänjning. Studier från 

DK visar att minskad digivningstid ger färre antal grisar per sugga/år, samt minskad tillväxt. Fördelen med kortare 

digivningstid är därav inte helt klarlagd. Riskerna bör utvärderas samt jämföras med antibiotikaanvändningen vid tre 

respektive fyra veckors avvänjning innan man genomför en ändring i föreskrifterna. Villkoren svårkontrollerade, och 

kräver noggrann administrativ genomgång och god kunskap om de olika digitala system som grisupfödare använder 

sig av för att över huvudtaget kunna kontrolleras. 

Länsstyrelsen-AC L106 5 2 Slaktgrisavdelning T  

Länsstyrelsen-AC L106 6 1 Stängsel T  

Länsstyrelsen-AC L107 2 10 Rörelsefrihet T  

Länsstyrelsen-AC L109 2 9 Rörelsefrihet T  

Länsstyrelsen-BD Alla   Nya förslag från lst  Olyckligt att Jordbruksverket avsagt sig att ta emot synpunkter utöver föreslagna ändringar. Hade varit ett bra tillfälle för 

Jordbruksverket att ta vara på den kompetens och erfarenhet som finns på länsstyrelserna.  

Länsstyrelsen-BD L104 2 12  T  

Länsstyrelsen-BD L104 5 9 Mått – ungdjur TD Bra att föreskriften kompletteras med mått för boxar med rörligt golv. Måtten för kalvar upp till 150 kilo är acceptabelt mht 

SJV:s godkännande 2001. Tillstyrker inte samma minimimått för ungdjur som gäller för boxar med gödseldränerande golv, 

motivering saknas. Rörligt golv ställer inte samma krav på djurtäthet som ett gödseldränerande golv för att boxen ska hållas 

ren. Någon djurskyddsmässig anledning att frångå de mått som gäller för övriga boxar finns inte. 

Länsstyrelsen-BD L107 2 10  T  

Länsstyrelsen-BD L109 2 9 Rörelsefrihet T  

Länsstyrelsen-C Alla   DSK  Förutsätter att Jordbruksverket skyndsamt uppdaterar DSK där lagtexthänvisningar behöver ändras. En utdragen process 

gällande detta skulle innebära ett stort merjobb i Länsstyrelsens administration av djurskyddskontrollerna. 

Länsstyrelsen-C Alla    T Positivt att föreskriften delas in i flera djurslagsspecifika föreskrifter. Mer överskådliga för alla berörda 

Länsstyrelsen-C Alla    TD Tillstyrker merparten av ändringarna. 

Länsstyrelsen-C Alla   Djurslagsspecifik 

författning 

T Positivt att föreskriften delas in i flera djurslagsspecifika föreskrifter. Mer överskådliga per djurslag för både den 

kontrollerande myndigheten och djurhållaren. Förutsätter att Jordbruksverket skyndsamt påbörjar ett arbete med uppdatering 

av djurskyddskontrollregistret. En utdragen process gällande detta skulle innebära ett stort merjobb i Länsstyrelsens 

administration av djurskyddskontrollerna. 

Länsstyrelsen-C L104 5 16 spaltgolv A SJV bör göra en översyn av föreskrifterna om spaltboxar för nötkreatur. Bristerna är huvudsakligen dålig luftkvalitet, smutsiga 

djur, dålig hygien och överbeläggning. Föreskriftsförändringen bör främja en omställning i riktning bort från spaltboxar till 

förmån för andra inhysningssystem med bättre förutsättningar för ett gott djurskydd och bra djurvälfärd. 

Länsstyrelsen-C L106 2 11  T  

Länsstyrelsen-C L106 3 2 Avvänjningstid A Ändringen riskerar att ge en väsentligt försämrad djurvälfärd för smågrisar, sämre smittskydd och risk för en ökad 

antibiotikaanvändning. Risker: att smågrisarnas hälsa försämras, ökad förekomst av avvänjningsdiaréer, ökad 

antibiotikaanvändning. Ställer oss frågande till varför 10 % av grisarna ska riskera få en sämre djurhälsomässig start som 

tillväxtgrisar. Tveksamma till hur punkten 8 ska implementeras i en hårt tidsstyrd omgångsuppfödning samt huruvida det 

kommer att finnas utrymme att vänta med en planerad avvänjning om fler än 10 % av smågrisarna är under 26 dagar 

Länsstyrelsen-C L106 5 2 Slaktgrisavdelning TD Kan medföra ett större smittryck 

Länsstyrelsen-C L106 6 1 Stängsel T  

Länsstyrelsen-C L107 2 10 Rörelsefrihet T  

Länsstyrelsen-C L109 2 9 Rörelsefrihet T  
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Länsstyrelsen-E Alla   Djurslagsspecifik 

författning 

 Tillstyrker en uppdelning i sex nya föreskrifter då det blir tydligare.  

Länsstyrelsen-E Alla 1  Definitioner   Önskar en generell översyn över definitioner för att förtydliga dem, tex utomhusytor, storlek av suggor etc. 

Länsstyrelsen-E Alla 1   T Bra med utökade inledande bestämmelser, tydligare uppdelning i kapitel. Rubriken Brandskydd och elsäkerhet bör även 

omfatta skaderisker 

Länsstyrelsen-E L104 2 12  T  

Länsstyrelsen-E L104 5 12  T  

Länsstyrelsen-E L106 2 11  T  

Länsstyrelsen-E L106 3 2 Avvänjningstid  Ändringarna avseende gris utgår inte från djurens behov och välfärd baserad i adekvat forskning utan ta hänsyn till nuvarande 

produktionsformer. 

Länsstyrelsen-E L106 3 2 Avvänjningstid A Tillräcklig forskning saknas som visar att smågrisarnas och suggornas välfärd inte kommer att försämras. Att inte kunna visa 

att försämring för djuren inte sker är inte i enlighet med djurskyddslagstiftningen. En tidigarelagd avvänjning kan leda till 

sämre hälsa och därigenom också en ökad antibiotikaförbrukning. Det är av yttersta vikt att risken för antibiotikaresistens och 

folkhälsa tas med som aspekt när en sådan förändring övervägs. Tidig avvänjning ökar risken för avvänjningsdiarréer som 

redan är ett vanligt problem. Resistens hos E.Coli mot ampicillin, tetracykliner och trim-sulfa är vanligt, Colistin bör inte 

användas med hänsyn till humanvården och riskerna med zinkoxid bedöms som större än nyttan, och godkännande för 

zinkoxid för administrering till djur kommer kanske återkallas inom EU. Utöver problem med diarré så ökar problemen med 

flanksugning och sårskador vid tidigare avvänjning. Det finns även studier från DK som visar att minskad digivningstid ger 

färre antal grisar per sugga och år, samt minskad tillväxt. Fördelen med kortare digivningstid är därav inte helt klarlagd varför 

inte denna paragraf bör införas. Placeringen av paragrafen under 3 kap. är felaktig. 

Länsstyrelsen-E L106 5 2 Slaktgrisavdelning  Ändringarna avseende gris utgår inte från djurens behov och välfärd baserad i adekvat forskning utan ta hänsyn till nuvarande 

produktionsformer. 

Länsstyrelsen-E L106 5 2 Slaktgrisavdelning TD Poängterar att funktionen av hälsokontrollen och biosäkerhetsprogrammet är väsentlig i sammanhanget. Mycket viktigt 

att regeln inte leder till en försämrad välfärd för djuren. 2 § punkt ska heta plan och riktlinjer, inte riktlinjerna 

Länsstyrelsen-E L106 6 1 Stängsel T Efterlyser en definition av utomhusytor. 

Länsstyrelsen-E L107 2 10 Rörelsefrihet T  
Länsstyrelsen-E L109 1  Inledande 

bestämmelser 

T Bra med utökade inledande bestämmelser, tydligare uppdelning i kapitel. 

Länsstyrelsen-E L109 2 9 Rörelsefrihet T  

Länsstyrelsen-E L109 5  Skaderisker  Rubriken Brandskydd och elsäkerhet bör även omfatta skaderisker. 

Länsstyrelsen-F Alla   Formatering  Samtliga förslag bör korrekturläsas igen. Placeringen av sidbrytningar och upphöjda siffror (fotnoter) bör ses över i samtliga 

förslag. Dessutom bör texten i nya bestämmelser som inte är direkt överförda från nuvarande föreskrifter korrekturläsas. Se till 

exempel 3 kap 2 § punkterna 2 och 12 i föreskrifterna för djurslaget gris. 

Länsstyrelsen-F Alla   Djurslagsspecifik 

författning 

T Tillstyrker djurslagsspecifika föreskrifter. Bestämmelserna om hållande och skötsel av djurslagen får och get kan med fördel 

finnas i samma föreskrift. 

Länsstyrelsen-F Alla 1 3 ordinerat  Begreppet ”ordinerat” bör bytas ut till ”rekommenderat” eller ””bestämt”. 

Länsstyrelsen-F Alla 1 6 Definitioner  Definitionerna bör ses över. Det saknas till exempel en definition av kontinuerlig uppfödning i förslagen till föreskrifter om 

nötkreatur-, kanin-, get- och fårhållning trots att uttrycket används senare i texten. Även definitionen av ligghall har fallit bort 

i föreskrifterna om fårhållning. 

Länsstyrelsen-F L104 2 12  T Föreslagen formulering omöjliggör användningen av fläkband utan att en veterinär först har kontaktats 

Länsstyrelsen-F L104 2 19 Drivning  De fyra första meningarna i de allmänna råden till 2 kap 19 § och 3 § djurskyddsförordningen bör flyttas till 5 kap under 

avsnittet Utrymmen. Den placeringen är i enlighet med nuvarande föreskrifter och passar, enligt Länsstyrelsens uppfattning, 

bättre där då de avser utformningen av utrymmen och inte hur drivningen i sig utförs. 

Länsstyrelsen-F L104 4 8 Nödventilation och 

larm 

 De allmänna råden till 2 § djurskyddslagen om larm bör placeras efter 4 kap 9 § i stället för efter 8 §. Placeringen efter 9 § blir 

mer logisk. 

Länsstyrelsen-F L104 5 7   Enligt vedertagna skrivregler bör siffror och bokstäver inte blandas i samma mening. Samtliga tal i 5 kap 7 § bör därför 

skrivas med siffror, jämför 6 §. 
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Länsstyrelsen-F L104 5 9 Tabell 2  Minsta mått för kalvgömma bör ingå i tabellen eftersom fotnoten i tabellen hänvisar till utrymmet för kalvgömma. Såsom 

Länsstyrelsen uppfattar konsekvensutredningen har boxar med rörliga golv godkänts för kalvar upp till 100 kg. Om avsikten är 

att det endast ska vara tillåtet med rörliga golv för kalvar upp till 100 kg bör detta framgå av tabellen. 

 

Länsstyrelsen-F L104 6  Struktur  Fördel att den som ska sätta sig in i föreskrifterna om flera djurslag inom lantbruket känner igen strukturen på innehållet i 

föreskrifterna för de olika djurslagen. 6 kap bör därför struktureras på samma sätt som motsvarande kapitel i föreskrifterna för 

får och get med rubrikerna. Utomhusytor samt Bete och utevistelse. Kapitlets 2 § bör justeras på motsvarande sätt. 

Länsstyrelsen-F L106 2 11  T 
 

Länsstyrelsen-F L106 2 12 Allmänna råd till 2 

kap 12§ 

 De fyra första meningarna i de allmänna råden till 2 kap 12 § och 3 § djurskyddsförordningen bör flyttas till 5 kap under 

avsnittet Utrymmen. Passar bättre där då de avser utformningen av utrymmen och inte hur drivningen utförs. 

Länsstyrelsen-F L106 3 2 Avvänjningstid A Punkten tre om djurskyddsdeklaration (DD) bör förtydligas genom till exempel tillägget, ”inte äldre än åtta veckor”. Med 

föreslagen lydelse är det oklart om det ska finnas en godkänd DD för varje omgång smågrisar som ska vänjas av, om det ska 

finnas en godkänd DD eller om varje DD som görs ska vara godkänd. En DD ger en ögonblicksbild och behöver inte spegla 

djurskyddet i besättningen över tid. Ett alternativ skulle kunna vara att krav ställs på att djurskyddet i besättningen ska vara 

gott vilket kan bekräftas av de DD som genomförs. Besöksintervallet i en grisbesättning med villkorad läkemedelsanvändning 

(VILA) kan utökas till åtta veckor. Förslagen till villkor för att få avvänja smågrisar tidigare än vid 28 dagars ålder antyder att 

detta endast bör vara möjligt i besättningar med särskilt god djurhälsa och särskilt gott djurskydd. Det är därför rimligt att anta 

att det ofta kan sammanfalla med besättningar som har ett besöksintervall på åtta veckor i det fall de har VILA. 

Länsstyrelsen-F L106 5 2 Slaktgrisavdelning TD Tillstyrker förslaget att antalet platser ersätts med antalet grisar, men avstyrker förslaget att tillåta 600 grisar i samma 

avdelning. Har förståelse för att SJV vill förena möjligheten att hålla 600 grisar i samma avdelning med vissa villkor som ska 

säkerställa en god djurhälsa och ett gott djurskydd. Påpekar att förutsättningarna kan förändras över tid och ifrågasätter om det 

är rimligt att anta att en grisproducent som inte längre uppfyller samtliga villkor i bestämmelsen kommer att hålla högst 400 

grisar i en avdelning avsedd för 600 grisar. Redan idag svårt att motivera grisproducenter att ha tillräckligt många sjukboxar. 

Om Jordbruksverket väljer att tillåta 600 grisar i samma avdelning föreslår vi kompletterade villkor om antal sjukboxar. 

Länsstyrelsen-F L107   Djurslagsspecifik 

författning 

 Får och get kan med fördel finnas i samma föreskrifter och allmänna råd 

Länsstyrelsen-F L107 2 10  T 
 

Länsstyrelsen-F L107 2 12 Allmänna råd  De fyra första meningarna i de allmänna råden till 2 kap 12 § och 3 § djurskyddsförordningen bör flyttas till 5 kap under 

avsnittet Utrymmen. Den placeringen är i enlighet med nuvarande föreskrifter och passar bättre där då de avser utformningen 

av utrymmen och inte hur drivningen i sig utförs. 

Länsstyrelsen-F L109   Djurslagsspecifik 

författning 

 Får och get kan med fördel finnas i samma föreskrifter och allmänna råd. 

Länsstyrelsen-F L109 2 9 Rörelsefrihet T 
 

Länsstyrelsen-F L109 2 9 Rörelsefrihet T  

Länsstyrelsen-G L104 2 12  T  

Länsstyrelsen-G L104 5 9  T  

Länsstyrelsen-G L106 2 11  T  

Länsstyrelsen-G L106 3 2 Avvänjningstid A Kan leda till försämrad smågrishälsa och ökad antibiotikaanvändning vilket motverkar den svenska strategin för arbetet mot 

antibiotikaresistens. Målet är att arbeta förebyggande och minska spridningen av multiresistenta bakterier. Tidig avvänjning 

ökar risken för avvänjningsdiarréer som redan är ett vanligt problem. Resistens hos E.coli mot ampicillin, tetracykliner och 

trim-sulfa är vanligt. Colistin bör inte användas med hänsyn till humansjukvården och riskerna med zinkoxid bedöms som 

större än nyttan. Godkännande för zinkoxid för administrering till djur kommer kanske återkallas inom EU. Problemen med 

flanksugning och sårskador ökar vid tidigare avvänjning. Studier från DK visar att minskad digivningstid ger färre antal 

grisar/sugga/år samt minskad tillväxt. Fördelen med kortare digivningstid är därav inte helt klarlagd. Riskerna bör ytterligare 

utredas med kortare avvänjningstider och jämföra antibiotikaanvändningen vid tre respektive fyra veckors avvänjning innan 

en ändring i föreskrifterna genomförs. 

Länsstyrelsen-G L106 5 2 Slaktgrisavdelning T 
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Länsstyrelsen-G L106 6 1 Stängsel T 
 

Länsstyrelsen-G L107   Allmän T   

Länsstyrelsen-G L107 2 10 Rörelsefrihet T 
 

Länsstyrelsen-G L109 2 9 Rörelsefrihet T  

Länsstyrelsen-H Alla   Djurslagsspecifik 

författning 

T Bra att djurslagen delas upp på olika författningar 

Länsstyrelsen-H Alla   Relevans  Viktigt att bestämmelser från 1 kap från L100 skrivs om och anpassas så att de blir relevanta för respektive djurslag. 

Länsstyrelsen-H L104 2 12   
 

Länsstyrelsen-H L104 5 9   
 

Länsstyrelsen-H L106 2 11  T 
 

Länsstyrelsen-H L106 3 2 Avvänjningstid A Nuvarande lydelse ska vara kvar med avvänjning vid tidigast 4 veckors ålder. Stor risk för att tidigare avvänjning leder 

till försämrad smågrishälsa och ökad antibiotikaanvändning. I flera länder där man avvänjer smågrisar vid tre veckors 

ålder har man högre användning av antibiotika samt problem med steriotypa beteenden hos smågrisarna. Istället för att 

jobba med grundorsaken till detta försöker man istället hitta lämpliga material som kan användas som berikning till 

djuren. Ökad antibiotikaanvändningen är även ett folkhälsoproblem då det bidrar till multiresistenta bakterier. Stor risk 

för olika bedömningar om det inte finns en detaljerad vägledning till detta. Vad händer t.ex. om djurhållaren bryter mot 

en av punkterna? 

Länsstyrelsen-H L106 5 2 Slaktgrisavdelning A 
Avstyrker ändringen, men anser att grisplatser i nuvarande L100 kan ändras till ”hålla högst XX slaktgrisar 

Länsstyrelsen-H L106 6 1 Stängsel T 
 

Länsstyrelsen-H L107   Djurslagsanpassning  Viktigt att bestämmelser från 1 kap från L100 skrivs om och anpassas så att de blir relevanta för respektive djurslag. 

Länsstyrelsen-H L107 1 6 Definition   Definitioner saknas för samtidig utfodring respektive fri utfodring. Gäller det fri utfodring av grovfoder eller fullfoder? 

Kraftfoder kan ju bara ges vid samtidig utfodring. 

Länsstyrelsen-H L107 2 10 Rörelsefrihet T 
 

Länsstyrelsen-H L107 3 6 mått  Det saknas mått för fri utfodring av dräktig tacka samt tacka med lamm. Detta måste förtydligas då dessa djur har stort 

behov av att få i sig tillräckligt med foder. 

Länsstyrelsen-H L107 4 7 Djurslagsanpassning  Bör omformuleras eller tas bort för att bättre passa fårhållning. Får hålls främst på ströbäddar och utgödslingssystem 

brukar inte vara aktuellt i dessa stallar. 

Länsstyrelsen-H L107 6 4,5   Ändra så att den blir samma skrivning kring betesregler som för nötkreatur. Det skulle även underlätta för djurhållaren 

att inte behöva journalföra 

Länsstyrelsen-H L109   Övergripande T  

Länsstyrelsen-H L109   Lösdrift/grupph.  Föreskriften bör ange att getter ska hållas i lösdrift och i par eller grupp så som för får. 

Länsstyrelsen-H L109 1 5  T Bra att detta står tidigt i föreskriften. 

Länsstyrelsen-H L109 1 6 Definitioner  Det saknas definitioner på olika ålderskategorier. Hur gammal är en killing, ung get och vuxet djur? 

Länsstyrelsen-H L109 2 9 Rörelsefrihet T  

Länsstyrelsen-H L109 3 4 Mått  Det bör finnas fler mått anpassade efter djurens storlek samt på minsta fria öppning vid ätplatsen då getter har horn. 

Länsstyrelsen-H L109 5 3 Uppbundet A Det borde inte vara tillåtet att hålla getter uppbundna. Men om det ska vara tillåtet så bör det finnas mått för olika storlekar på 

djur samt minsta bredd på båspallen.  

 

Länsstyrelsen-H L109 5 6 Spaltgolv A Liggyta av spalt är inte ok från djurvälfärdssynpunkt och bör därför inte vara tillåtet. 

 

Länsstyrelsen-H L109 6 4 Journalföring A Ändra så att den blir lika skrivning som för nötkreatur. Det underlättar för djurhållaren att inte behöva journalföra. 

Länsstyrelsen-I L104 2 12  T 
 

Länsstyrelsen-I L104 5 9  T 
 

Länsstyrelsen-I L106 2 11  T 
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Länsstyrelsen-I L106 3 2 Avvänjningstid TD Svårt för kontrollmyndigheten att kontrollera alla tolv punkterna. Medför många villkor i förprövningsbesluten 

Länsstyrelsen-I L106 5 2 Slaktgrisavdelning TD 
Svårt för kontrollmyndigheten att kontrollera alla tolv punkterna. Medför många villkor i förprövningsbesluten. Behövs 

frivilliga byggråd/ smittskyddsråd vid nybyggnation 

Länsstyrelsen-I L106 6 1 Stängsel T 
 

Länsstyrelsen-I L107 2 10 Rörelsefrihet T 
 

Länsstyrelsen-I L107 4 1 renhållning  Ett förtydligande av ordet ”noggrant” behövs. 

Länsstyrelsen-I L109 2 9 Rörelsefrihet T  

Länsstyrelsen-I L109 3 5 Vattten  Kan finnas behov av förtydligande rörande vatten till mjölkande eller icke mjölkande getter. 

Länsstyrelsen-K L104 2 12  T  

Länsstyrelsen-K L104 5 9  T  

Länsstyrelsen-K L106 2 11  T  

Länsstyrelsen-K L106 3 2 Avvänjningstid A Att tillåta att smågrisar att avvänjas redan vid 21 dagars ålder är för låg ålder. Risker är försämrad smågrishälsa pga ej 

tillräckligt utvecklat immunförsvar och tarmfunktion. Kan i sin tur leda till ökad antibiotikaanvändning med 

större risk för ökad antibiotikaresistens samt ökad spridning av multiresistenta bakterier. Avvänjningsdiarréer är ett vanligt 

problem även i  dagens svinproduktion, problem med resistenta tarmbakterier. Av största vikt att arbeta förebyggande för att 

minska antibiotikaanvändningen. Tidigare avvänjning ökar även problemet med flanksugning och sårskador. Veterinära 

rapporter finns som visar sämre tillväxt vid 21 dagars avvänjning jmf med 28 dagar, vilket i sin tur innebär längre tid innan 

slaktmognad. En mer noggrann utvärdering av riskerna gällande smågrishälsan samt antibiotikaanvändningen vid olika 

avvänjningsåldrar vore lämpligt. 

Länsstyrelsen-K L106 5 2 Slaktgrisavdelning T  

Länsstyrelsen-K L106 6 1 Stängsel T  

Länsstyrelsen-K L107 2 10 Rörelsefrihet T  

Länsstyrelsen-K L109   Nytt krav  Ser behov av att föreskriften anpassas ytterligare till djurslaget get, bl.a. om utfodring med sly, tillgång till klättermöjligheter, 

krav på lösdrift i par- eller grupp. 

Länsstyrelsen-K L109 2 9 Rörelsefrihet T  

Länsstyrelsen-K L109 5 4 Spaltgolv  Ifrågasätter att getters liggytor får bestå av gödseldränerade golv, då detta inte är tillåtet för varken får eller grisar. 

Länsstyrelsen-M L104 2 12  T 
 

Länsstyrelsen-M L104 5 9  T 
 

Länsstyrelsen-M L106 2 11  TD I samtliga djurslag bör det framgå att man undantagsvis och tillfälligt kan få leda, träna, förflytta djur rörelsebegränsat 

dels i samband med betessläpp och dels i samband med tävlingar uppvisningar och liknande så länge djuret är 

övervakat. 

Länsstyrelsen-M L106 3 2 Avvänjningstid A Avvänjning i dag redan är kort nog. För närvarande föreligger diskrepans mellan de bedömningar som görs i en så stor 

andel av djurskyddsdeklarationerna kontra de bedömningar som av länsstyrelsen. Vi ifrågasätter värdet av just 

deklarationen som villkor för inskränkningar i förhållande till gällande regelverk. Om tidigare avvänjning ska införas 

bör det framgå redan av huvudtexten att det ska röra sig om enstaka djur, maximalt 10% av omgången. När man sätter 

det i punkt 8 som i förslaget kan regeln tolkas som att den generella tiden satts ned. Punkt 5: Bör ändras till samma 

definition som i 5 kap 2§ p3 (först desinficera och sedan tomt..). Punkt 7: ”Avpassat” bör ändras till ”Anpassat”.  Punkt 

7: Begreppet ”Tillskottsfoder” bör definieras eftersom att efter avvänjningen är det inte ett tillskottsfoder längre. Bör 

också definieras att fodret ska vara bra för grisen och vad det ska uppnå för hälsoeffekter snarare än att begränsa sig 

till bara mjölkbaserat foder. Punkt 10: Omöjlig regel att tillämpa för brukaren i o m att den förutsätter att man i förväg 

ska veta om flanksugning eller andra beteendestörningar kommer förekomma. Ska det vara ett villkor bör det 

formuleras som att det inte förekommit sådana störningar i tidigare avvänjningsomgångar. Punkt 12: ”Finnas” bör 

bytas ut mot ”Finns” 

Länsstyrelsen-M L106 5 2 Slaktgrisavdelning A Onödigt risktagande rörande smittskyddet buller, luftkvalitet, temperatur mfl riskområden. Följa olika villkor mm är 

bra men 400 slaktgrisar i samma avdelning är tillräckligt. 

Länsstyrelsen-M L106 5 6 Utrymmen  Det finns punkter gällande utrymmen för tex suggans grisningsboxar som bör förtydligas, det är bland annat angeläget med en 

maximal angiven storlek för smågrisarnas utrymme för att kunna bedriva meningsfull kontroll och förprövning. Vi startar nu 
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ett grisprojekt där utvalda punkter i checklistan studeras noga. Vi kommer också jämföra kontrollresultatet med 

djurskyddsdeklarationerna ute på gårdarna 

Länsstyrelsen-M L106 6 1 Stängsel T 
 

Länsstyrelsen-M L107 2 10 Rörelsefrihet TD Bra att de blir tydligare men i samtliga djurslag bör det framgå att man undantagsvis och tillfälligt kan få leda, träna, förflytta 

djur rörelsebegränsat dels i samband med betessläpp och dels i samband med tävlingar uppvisningar och liknande så länge 

djuret är övervakat. 

Länsstyrelsen-M L109 2 9 Rörelsefrihet TD I samtliga djurslag bör det framgå att man undantagsvis och tillfälligt kan få leda, träna, förflytta djur rörelsebegränsat dels i 

samband med betessläpp, dels i samband med tävlingar uppvisningar och liknande så länge djuret är övervakat. 

Länsstyrelsen-N Alla   Nya författningar T Välbehövligt att nuvarande L100 med de 6 ändringsföreskrifterna upphör att gälla och ersätts med nya föreskrifter. 

Länsstyrelsen-N Alla   Villkorade krav  I de fall då föreslagna ändringar av nuvarande föreskrifter innebär en sänkt djurskyddsnivå är det av yttersta vikt att 

djuren ges bästa möjliga förutsättningar att klara av detta utan alltför stor påfrestning på välfärden, tillväxt, sänkt 

immunförsvar etc. Absolut nödvändigt att varje sådan ändring innehåller villkorade krav på en mycket god djurskötsel 

och att djurmiljön i stallet som helhet är mycket god. Det hade varit önskvärt att länsstyrelserna givits möjlighet att i ett 

tidigt samråd lämna synpunkter innan Jordbruksverket genomfört denna revidering av en för djurskyddet så 

betydelsefull föreskrift 

Länsstyrelsen-N L104 2 12  T Formuleringen är oklar när det gäller föremål. Frågan är om det med föremål endast avses föremål som kan släpas med djuret, 

eller om det även avses föremål som är ”fasta”, t.ex. spett nedkört i marken, Förtydligandet bör läggas in i föreskriften 

alternativt bör en förklaring läggas in i konsekvensutredningen 

Länsstyrelsen-N L104 5 9  T Vi tillstyrker att tabellen förtydligas med de rörliga golven. Tabellen behöver förtydligas avseende hyddor antingen i rubriken 

eller med en fotnot. (Svårt att förstå att ”övriga boxar” även inkluderar kalvhyddorna). 

Länsstyrelsen-N L106 2 11  T Formuleringen är oklar när det gäller föremål. Frågan är om det med föremål endast avses föremål som kan släpas med djuret, 

eller om det även avses föremål som är ”fasta”, t.ex. spett nedkört i marken, Förtydligandet bör läggas in i föreskriften 

alternativt bör en förklaring läggas in i konsekvensutredningen 

Länsstyrelsen-N L106 3 2 Avvänjningstid A Ökad risk finns till försämrad smågrishälsa och ökad antibiotikaanvändning vilket motverkar den svenska strategin för arbetet 

mot antibiotikaresistens, och målet att arbeta förebyggande och minska spridningen av multiresistenta bakterier. Ökar risken 

för avvänjningsdiarréer som redan är ett vanligt problem. Fördelen med kortare digivningstid är inte helt klarlagd och 

remissförslaget bygger på en enkel fältstudie.  En mer vetenskaplig utvärdering av kortare avvänjningstider som även 

inkluderar antibiotikaanvändningen bör genomföras innan en ändring i föreskrifterna införs. Att sänka avvänjningsåldern från 

4 till 3 veckor, dvs samma nivå som i grisdirektivet, riskerar att urholkar det svenska mervärdet. Konsumenten får allt färre 

skäl att välja svenskt istället för ett oftare billigare utländsk kött. Eventuellt kan det även vara en nackdel vid export av svenskt 

griskött. Det är oerhört viktigt att smågrisarna belastas så lite som möjligt av omgivande faktorer så att de växer normalt och 

klara sig utan antibiotika. Därför är det en absolut nödvändighet att det finnas krav på att smågrisarna under 

digivningsperioden och under tillväxtperioden har en mycket god skötsel och att djurmiljön i stallet som helhet är mycket god. 

Oklart hur djurhållaren ska gå tillväga om denne bryter mot någon av punkterna. Gäller då en avvänjningsålder på minst 4 

veckor omedelbart även om djurhållaren med så kort varsel inte klarar det? 

Länsstyrelsen-N L106 5 2 Slaktgrisavdelning TD Bra att införa antal djur istället för antal platser då antal djur är mer relevant än antal platser. Det ökar även flexibiliteten att 

använda sig av stallet på olika sätt. Att öka antalet slaktgrisar från 400 till 600 i en stallavdelning ökar antalet smittvägar. För 

att ge slaktsvinen goda förutsättningar till att klara av diverse smittor utan antibiotikabehandling, är det ett krav att de belastas 

så lite som möjligt av omgivande faktorer. Därför är det absolut nödvändigt att med krav på mycket god skötsel och djurmiljö. 

Oklart hur djurhållaren ska gå tillväga om denne bryter mot någon av punkterna. Gäller då att denne får hålla högst 400 slaktsvin 

omedelbart?  

Länsstyrelsen-N L106 6 1 Stängsel T För att förebygga onödiga skador på gris är det positivt att taggtråd inte får användas 

Länsstyrelsen-N L107 2 10 Rörelsefrihet T Vi styrker att paragrafen ändrats så att den gäller oavsett om djuret hålls i stall, på bete eller annan plats.  

Formuleringen är dock något oklar när det gäller föremål. För att likrikta landet behövs ett förtydligande eftersom 

meningen tolkas olika av olika inspektörer. Frågan är om det med föremål endast avses föremål som kan släpas med 

djuret, eller om det även avses föremål som är ”fasta”. Exempel är tex när ett djur fästs vid ett spett nedkört i marken, 

eller vid de stora skruvformade metallrören som skruvas ned i marken. Förtydligandet bör läggas in i föreskriften 

alternativt bör en förklaring läggas in i konsekvensutredningen. 
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Länsstyrelsen-N L109 2 9 Rörelsefrihet T Formuleringen är något oklar när det gäller föremål och behöver förtydligas. Avses endast föremål som kan släpas med djuret 

eller avses även föremål som är ”fasta” så som spett nedkört i marken. 

Länsstyrelsen-O L104 2 12  T 
Bra med förtydligande 

Länsstyrelsen-O L104 5 9  A Bra att få med boxmått för boxar med rörliga golv, men utrymmet bör inte begränsas på samma sätt som i spaltboxar som är 

beroende av en viss djurbeläggning för att fungera. Föreslår samma mått som för ”övriga boxar”. 

Länsstyrelsen-O L106 2 11  T Bra med utökningen av § till att gälla även inomhus 

Länsstyrelsen-O L106 3 2 Avvänjningstid TD Vi förstår att en lättning i lagstiftningen för att kunna avvänja smågrisar innan 4 veckors ålder är en möjlighet för djurhållaren, 

men ifrågasätter om påverkan på djuren är tillräckligt utrett. Vi ifrågasätter att man endast använder Svenska pigs fältstudie som 

grund för ändringen. Det finns mycket forskning som inte alls tycker denna föreslagna avvänjningsålder är bra. Ex. Tyckte 

EFSA inte det var en bra ide i en undersökning de gjort. Ändringen motiveras med att en studie inte har påvisar några negativa 

effekter på smågrisarna. Om så är fallet och man anser att resultatet av en enda studie är så pass tydligt, varför då krångla till 

det med en massa villkor? Vad motiverar just dessa villkor? Om paragrafen ska förenas med villkor behöver de dock utformas 

så att de relativt enkelt går att kontrollera exempelvis genom krav på div dokumentation (smågrisvikter, vilka kullar som avvants 

innan 28 dagar, antal djur m.m.). Vad är normalvikt för en avvand gris enligt punkt 9? Är det upp till varje kontrollant eller varje 

djurhållare att avgöra? Vad ska djurhållaren göra om smågrisarna vid planerad avvänjning inte håller en för smågrisarna normal 

vikt? Det är sällan det finns sådant svängrum i produktionen att en sådan kull kan särbehandlas.  Menas det i punkt 4 att 

avvänjning ska ske kullvis och att djurhållaren inte får blanda olika kullar vid avvänjning (dvs är det en djurgrupp) eller endast 

att djur från olika avdelningar/omgångar inte får hållas i samma utrymmen? 

Länsstyrelsen-O L106 5 2 Slaktgrisavdelning TD För att underlätta för kontrollmyndigheten behövs det krav på dokumentation eller skriftliga rutiner för att säkerställa punkt 3 

och 4. Bra att ändra från slaktsvinsplatser till antalet grisar. Det anges inget annat underlag än Svenska pigs fältstudie från 2013-

2014 som det inte gick att dra några slutsater från. Ska denna studie räcka för att göra en ändring? I utvärderingen av studien 

rekommenderar man inte fler än 400 djur per avdelning vid nybyggnation samt att redan byggda för så många visserligen kan 

användas men då bör det inte vara med grisar från fler än en besättning. Smittrisken blir större, inget vi vill nu med tanke på 

problem med antibiotikaresistens. 

Länsstyrelsen-O L106 6 1 Stängsel TD Bra att tydligt förbjuda taggtrådsstängsel för grisar. Vi ser en risk med att ta bort förtydligandet om att stängseltrådar ska vara 

väl sträckta. Det blir otydligare för djurhållaren och för oss som handläggare, vi kan tvingas att godta stängsel där trådarna 

hänger och det finns risk att djuren skadas men där djurhållaren uppger att djuren aldrig har skadats av stängslet. Ett alternativ 

till att ha kvar meningen om sträckt stängsel skulle kunna vara att lägga till formuleringen ”eller löper överhängande risk att 

skadas” så att meningen lyder enligt följande:  ” Stängsel ska vara väl uppsatt och underhållet samt i övrigt utformat och anordnat 

på ett sätt att djur som hålls inom stängslet eller drivs mellan stängsel inte skadas eller löper överhängande risk att skadas. 

Länsstyrelsen-O L107 2 10 Rörelsefrihet TD Ändringen tillstyrks delvis under förutsättning att ändringen inte indirekt medför förbud mot tillfällig uppbindning. Det kan 

vara nödvändigt att binda upp djur vid speciella tillfällen som vid behandling av sjukdom, risk för olycksfall etc. Nuvarande 

lydelse i Broschyren Djurskyddsbestämmelser är väl avvägd och får inte påverkas av en omformulering av pragrafen. 

Länsstyrelsen-O L109 2 9 Rörelsefrihet TD Ändringen får inte indirekt medför förbud mot tillfällig uppbindning. Det kan vara nödvändigt att binda upp djur vid speciella 

tillfällen som vid behandling av sjukdom, risk för olycksfall etc. Nuvarande lydelse i broschyren ”Djurskyddsbestämmelser” 

är väl avvägd och får inte påverkas av en omformulering av paragrafen. 

Länsstyrelsen-T L104 2 12  T 
 

Länsstyrelsen-T L104 5 9  T  

Länsstyrelsen-T L106   Djurslagsspecifik 

författning 

T Bra att dela upp föreskrifter efter djurslag.  

Länsstyrelsen-T L106 2 11  T  

Länsstyrelsen-T L106 3 2 Avvänjningstid A Risk att tidigare avvänjning kommer att leda till försämrad smågrishälsa och ökad antibiotikaanvändning vilket motverkar den 

svenska strategin för arbetet mot antibiotikaresistens och målet att arbeta förebyggande och minska spridningen av 

multiresistenta bakterier. Tidig avvänjning ökar risken för avvänjningsdiarréer som redan är ett vanligt problem. Resistens hos 

E.Coli mot ampicillin, tetracykliner och trim-sulfa är vanligt, Colistin bör inte användas med hänsyn till humanvården och 

riskerna med zinkoxid bedöms som större än nyttan, och godkännande för zinkoxid för administrering till djur kommer kanske 

återkallas. Utöver problem med diarré så ökar problemen med flanksugning och sårskador vid tidigare avvänjning. Det finns 

även studier från DK som visar att minskad digivningstid ger färre antal grisar per sugga och år, samt minskad tillväxt hos 
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smågrisarna. Fördelen med kortare digivningstid är därav inte helt klarlagd. Man bör utvärdera riskerna med kortare 

avvänjningstider samt jämföra antibiotikaanvändningen vid tre respektive fyra veckors avvänjning innan man genomför en 

ändring i föreskrifterna. 

Länsstyrelsen-T L106 5 2 Slaktgrisavdelning TD Tillstyrker att man i föreskriften anger antalet grisar istället för antalet platser. Avstyrker förslaget att utöka antalet grisar till 

600 grisar per stall. Klar risk med att utöka antalet tillåtna grisar i varje stallavdelning av smittskyddsskäl. Antalet potentiella 

smittvägar ökar och om en smitta drabbar stallet så riskerar fler grisar att drabbas och behovet av antibiotika ökar. 

Länsstyrelsen-T L106 5 6 mått  Länsstyrelsen noterar att man även har ändrat i föreskriften gällande måtten på så sätt att man gjort det mer flexibelt för djurhållaren 

och att kraven på ytor minskat. Länsstyrelsen tycker det är viktigt att man har stöd för att en sådan förändring inte ger negativa 

konsekvenser på djurvälfärden och djurhälsan. Minskade ytor kan leda till ökad aggressivitet och svårigheter för grisarna att komma 

undan, med risk för fler skador, vilket även kan resultera i högre antibiotikaanvändning 

Länsstyrelsen-T L106 6 1 Stängsel  
 

Länsstyrelsen-T L107   Övergripande T Tillstyrker samtliga föreslagna ändringar 

Länsstyrelsen-T L107 2 10 Rörelsefrihet T  

Länsstyrelsen-T L109   Övergripande T Tillstyrker samtliga föreslagna ändringar 

Länsstyrelsen-T L109 2 9 Rörelsefrihet T  

Länsstyrelsen-U L104 2 12  T  

Länsstyrelsen-U L104 5 9  T 
 

Länsstyrelsen-U L106 2 11  T  

Länsstyrelsen-U L106 3 2 Avvänjningstid A Förslaget innebär ett försämrat djurskydd. Studierna som ligger till grund för förslagen är begränsade och produktionsintressen 

står här över basala djurskyddskrav. Smågrisen är inte tillräckligt utvecklad (bl a avseende immunförsvar, digestionskanal och 

tjocktarm) för att klara en generell avvänjning vid tre veckors ålder. Dessutom är risken för avvänjningsdiarreer, flanksugning 

och sårskador stor. Försämrad smågrishälsa och som en följd därav ökad antibiotikaanvändning är uppenbara konsekvenser med 

en avvänjningålder av tre veckor. Många studier (ex. EFSA) ger tydliga besked kring rekommendationer avseende smågrisars 

avvänjningsålder etc. Att underlaget till remissförslaget i form av en mindre studie (tre besättningar i Svenska Pigs pilotstudie 

2013-2014, som dessutom saknade representation från forskningen) helt kan kullkasta befäst forskning och evidens på området 

är anmärkningsvärt och ett stort steg bakåt för djurskyddet i Sverige. Villkorspunkten 10 visar tydligt på riskerna med en tidig 

avvänjning och när problemen som anges i punkten har konstaterats är skadan redan skedd. Ett argument som använts i studien 

för en förkortad ditid har varit att minska påfrestningen på suggorna, dock har denna effekt inte kunnat konstateras i studien. 

Länsstyrelsen-U L106 5 2 Slaktgrisavdelning A Förslaget innebär ett försämrat djurskydd. Studierna som ligger till grund för förslagen är begränsade och produktionsintressen 

står här över basala djurskyddskrav. En utökning av slaktsvinsplatser per stallavdelning från max 400 till 600 grisar medför ett 

försämrat djurskydd avseende ffa smittspridning och buller. Risk för ökad antibiotikaanvändning är stor. Anmärkningsvärt är 

att underlaget till remissförslaget i form av en mindre studie kan kullkasta tidigare kunskapsläge avseende djurhälsorisker. Ett 

steg bakåt för djurskyddet i Sverige. 

Länsstyrelsen-U L106 6 1 Stängsel T  

Länsstyrelsen-U L107   Övergripande T Revideringen är positiv. 

Länsstyrelsen-U L107 2 10  T Inga synpunkter på sakändringen.  

Länsstyrelsen-U L107 2 10 Rörelsefrihet T  

Länsstyrelsen-U L107 3 6 mått  Önskar måttangivelser för utrymme vid foderbord/foderbord preciseras i hela tabellen 1 för att undvika misstolkningar 

med de tomma rutorna. 

Länsstyrelsen-U L109   Alla T Revideringen av ovanstående föreskrift är positiv och har inga synpunkter på sakändringen. 

Länsstyrelsen-U L109 2  Social kontakt  Önskar föreskrifter om getters sociala kontakt. 

Länsstyrelsen-U L109 2 9 Rörelsefrihet T  

Länsstyrelsen-U L109 5  Ligghallsmått  Önskar föreskrifter om ligghallsmått. 

Länsstyrelsen-X L104 2 12  T  

Länsstyrelsen-X L104 5 9  T 
 

Länsstyrelsen-X L106 2 11  T 
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Länsstyrelsen-X L106 3 2 Avvänjningstid T Tillstyrker ändringen men ser det dock som mycket viktigt att smittskyddsaspekterna bevakas och följs upp så att en tidigare 

avvänjning inte leder till en ökad sjukdomsfrekvens hos smågrisarna och därigenom en ökad användning av antibiotika eller 

andra läkemedel. En ökad sjukdomsfrekvens kan också vara ett eller leda till djurskyddsproblem, varför det är viktigt att beakta 

även ur det perspektivet. 

Länsstyrelsen-X L106 5 2 Slaktgrisavdelning T 
 

Länsstyrelsen-X L106 6 1 Stängsel T  

Länsstyrelsen-X L107 2 10 Rörelsefrihet T  

Länsstyrelsen-X L109 2 9 Rörelsefrihet T  

Länsstyrelsen-Y Alla   Djurslagsspecifik 

författning 

T Det är bra att dela upp föreskriften djurslagsvis, ökar tydligheten och gör det lättare vis tillämpningen av föreskrifterna. 

Länsstyrelsen-Y L104 2 12  T 
 

Länsstyrelsen-Y L104 5 9  TD Länsstyrelsen anser att tabellen med måttföreskrifter för rörliga golv måste förtydligas. Det vore lämpligt om de rörliga golven 

fick en egen kolumn. 

Länsstyrelsen-Y L106 2 11  T  

Länsstyrelsen-Y L106 3 2 Avvänjningstid TD Vi vill att SJV beaktar risken för både sänkt djurvälfärd och ökad sjuklighet med föreslagna ändringar för hållande av gris. 

Olämpligt att utforma föreskrifterna på så vis att det finns risk för ökad användning av antibiotika och i förlängningen risk för 

försämrad folkhälsa. Ifrågasätter om ändring är nödvändig. EFSA anser att grisar inte ska avvänjas före 28 dagars ålder. Den 

studie som refereras till har utförts i endast tre besättningar och det finns i detta försök ingenting som tyder på en minskad 

påfrestning på suggan vid tidigarelagd avvänjning vilket var en av de faktorer som studerades vid försöket. Det finns i studien 

inte angivet påverkan på sjuklighet och därmed antibiotikaanvändning.  Ytterligare en punkt bör införas i villkoren som 

stipulerar att en tidigarelagd avvänjningstid inte får innebära en ökad antibiotikaanvändning på grund av en ökad 

behandlingsfrekvens. 

Länsstyrelsen-Y L106 5 2 Slaktgrisavdelning TD Länsstyrelsen tillstyrker endast under förutsättning att det införs en villkorspunkt som stipulerar att detta endast får förekomma 

om sjukligheten inte ökar. 

Länsstyrelsen-Y L106 6 1 Stängsel T  

Länsstyrelsen-Y L107 2 10 Rörelsefrihet T   

Länsstyrelsen-Y L109 2 9 Rörelsefrihet T  

Länsstyrelsen-Z Alla   Djurslagsspecifik 

författning 

T Bra med separata föreskrifter för de olika djurslagen. 

Länsstyrelsen-Z L104 2 12  T Ett förtydligande kan behövas – att det är tillåtet att hålla nötkreatur uppbundna. 

Länsstyrelsen-Z L104 5 12 Formatering  M ska vara m (meter) 

Länsstyrelsen-Z L104 5 9  T  

Länsstyrelsen-Z L106 2 11  T  

Länsstyrelsen-Z L106 3 2 Avvänjningstid  Punkt 7 avpassat foder, bör vara anpassat foder 

Länsstyrelsen-Z L106 3 2 Avvänjningstid A Vi kan inte se att det blir någon djurskyddsnytta med kortare avvänjningstid 

Länsstyrelsen-Z L106 5 2 Slaktgrisavdelning  Punkt 2 ”enligt programmets plan och riktlinjerna” – korrekt form? 

Länsstyrelsen-Z L106 5 2 Slaktgrisavdelning T  

Länsstyrelsen-Z L107 2 10 Rörelsefrihet T  

Länsstyrelsen-Z L107 4  Ordning på §  4 kap - fel ordning på paragrafer 

Länsstyrelsen-Z L109 2 9 Rörelsefrihet T  

Mooving Floor L104 1 6 Definition A Definition saknas för ”rörliga golv”. 

Mooving Floor L104 5 9  T  

Näringslivets 

Regelnämnd (NNR) 

   Detaljeringsgrad  Föreskrifterna är relativt detaljerat utformade, en mer målstyrd reglering med fördel bör övervägas i framtida översynsarbete. 

Näringslivets 

Regelnämnd (NNR) 

Alla   Konsekvens- 

utredningen 

T Konsekvensutredningarna bedömer NNR generellt vara tämligen rättvisande. 
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Näringslivets 

Regelnämnd (NNR) 

Alla   Djurslagsspecifik 

författning 

T NNR uppfattar att de föreskriftsförändringar och förtydliganden som görs för de olika djurslagen kan innebära utökade 

möjligheter och lättnader för berörda företag. Uppdelningen på olika djurslag ger dessutom ökad tydlighet inför framtida 

föreskriftshantering och remissrundor. 

Näringslivets 

Regelnämnd (NNR) 

Alla   Rörelsefrihet 

(sammanbindning 

av djur) 

A De nya föreskrifter om rörelsefriheten (sammanbindning) uppfattar inte NNR (på basis av konsekvensanalysen) att det finns 

ett tydligt problem som gör att föreskriften detaljeringsgraden behöver kas inom just detta område. Sammanbindning av 

kroppsdelar kan motiveras för djurets överlevnads skull eller mot bakgrund av djurets hälsa. Skrivningen om begränsning av 

rörelsefriheten när det gäller sammanbindning bör därför övervägas att utgå eller nyanseras. 

Näringslivets 

Regelnämnd (NNR) 

L106 6 1 Stängsel A De nya föreskrifter om stängsel/taggtråd, så uppfattar inte NNR (på basis av konsekvensanalysen) att det finns ett tydligt 

problem som gör att föreskriften detaljeringsgraden behöver kas inom just detta område. 

Regelrådet Alla   Konsekvens- 

utredningen 

T Konstatera att förslagsställaren på alla punkter i konsekvensutredningen redovisar förslagets konsekvenser på ett godtagbart 

sätt. Konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 

regelgivning. 
Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L104   Djurslagsspecifik 

författning 

T Tillstyrker förslaget på införandet av djurslagsspecifik författning 

Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L104 2 12  T  

Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L104 2 16 Kalvning A Andra stycket bör tas bort. Ett undantag för uppbunden kalvning kan leda till att så görs mer än nödvändigt. 

Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L104 2 9 Lösdrift  A Andra stycket bör tas bort. 

Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L104 3 1 Hänvisning till DL A Bör fortsatt framgå att ytterligare bestämmelser om foder finns 3 § djurskyddslagen. 

Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L104 3 5 Hänvisning till DL A Bör fortsatt framgå att ytterligare bestämmelser om vatten finns 3 § djurskyddslagen. 

Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L104 5 9 Mått  Bör förtydligas varför box med rörliga golv inte kan godkännas även för kalvar 60 kg eftersom kalvar > 1 månad kan väga <  

90 kg. 
Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L106 2 11  T  

Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L106 3 2 Avvänjningstid TD Punkt 2. Biosäkerhetsprogrammet ändras till smittskyddsprogrammet för lättfattligare språk. Riktlinjerna ändras till riktlinjer. 

Punkt 3. En tidsbesgränsning för hur gammal en godkänd djurskyddsdeklaration (Dd) kan vara bör definieras. En besättning 

kan få en anmärkning med godtagbar åtgärdsplan vid enstaka tillfällen. Upprepade icke godkända Dd så kan det uppstå problem 

då undantaget inte kan tillämpas. Då det inte är möjligt att snabbt ändra uppfödningsplaneringen måste det på något sätt upplysas 

om detta redan i samband med att undantaget medges. Punkt 5. Lämpligt med ett krav på tvätt av avdelningar mellan insättningar 

av omgångar av grisar. Den minsta tillåtna tomperioden (5 dygn) är ett minimum. Att understiga denna period ska därför 

betraktas som en allvarlig avvikelse. Punkt 9. Riskerar att bli svårtolkad. Finns det möjlighet att definiera en lägsta 

medelvikt/kull? Enligt utvärderingen av pilotstudien var medelavvänjningsvikten 9,3 kg vid 32,5 dagars ålder, respektive 8,0 

kg vid 27,5 dagars ålder. Kan 7,0 eller 7,5 kg per kull kunna utgöra en mätbar definition? Punkt 10. Riskerar att bli svårtolkad. 

Undantagsvis bör definieras, exempelvis; 0, Lindrig- moderat - kraftig. Krav bör ställas på dokumentation och registrering av 

avvikelser och att avvikelser är definierade. Krav bör ställas på dokumentation av åldersuppdelad antibiotikaanvändning. 

Särskilt viktigt under tillväxtperioden eftersom studier har rapporterat att antibiotikaanvändningen varit lägre i besättningar med 

högre avväjningsålder. 
Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L106 5 2 Slaktgrisavdelning TD Punkt 2. Biosäkerhetsprogrammet ändras till smittskyddsprogrammet för lättfattligare språk. Riktlinjerna ändras till riktlinjer. 

Punkt 3. Lämpligt med ett krav på tvätt av avdelningar mellan insättningar av omgångar av grisar. Den minsta tillåtna 

tomperioden (5 dygn) är ett minimum. Att understiga denna period ska därför betraktas som en allvarlig avvikelse. 
Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L106 6 1 Stängsel T  

Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L107 2 10 Rörelsefrihet T  

Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L107 2 13 elpådrivare A Det behövs inte ett undantag från förbudet mot elektriska pådrivare för veterinär. 
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Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L107 3 1 Hänvisning till DL A Bör fortsatt framgå att ytterligare bestämmelser om foder finns 3 § djurskyddslagen. 

Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L107 3 3 Hänvisning till DL A Bör fortsatt framgå att ytterligare bestämmelser om vatten finns 3 § djurskyddslagen. 

Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L107 6 1 Rovdjursstängsel  Bör stå att stängsel ska hålla rovdjur utanför eftersom ett rovdjursangrepp är ur djurskyddssynvinkel något av det allra värsta 

som kan hända en fårflock. Stängsel för att avvisa rovdjur är det viktigaste sättet att hindra angrepp. 
Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L109   Nytt krav  Getter, liksom får, ska hållas i lösdrift utan spaltgolv. 

Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L109 2 11 Elpådrivare A Det behövs inte ett undantag från förbudet mot elektriska pådrivare för veterinär. 

Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L109 2 9 Rörelsefrihet T  

Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L109 3 1 Hänvisning till DL A Bör fortsatt framgå att ytterligare bestämmelser om foder finns 3 § djurskyddslagen. 

Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L109 3 2 Hänvisning till DL A Bör fortsatt framgå att ytterligare bestämmelser om vatten finns 3 § djurskyddslagen. 

Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA) 
L109 6 1 Rovdjursstängsel  Bör stå att stängsel ska hålla rovdjur utanför eftersom ett rovdjursangrepp är ur djurskyddssynvinkel något av det allra värsta 

som kan hända en getflock. Stängsel för att avvisa rovdjur är det viktigaste sättet att hindra angrepp. 

Svenska 

Djurskyddsförening 

Alla   Vetenskapliga rådet A Vi vill att förslagen ska dras tillbaka och att ni väntar inrättandet av djurskyddsråd. 

Svenska 

Djurskyddsförening 

Alla   Remisstiden A Remisstiden har varit för kort. 

Svenska 

Djurskyddsförening 

L104 2 12  T  

Svenska 

Djurskyddsförening 

L104 5 9  T  

Svenska 

Djurskyddsförening 

L106 2 11  T  

Svenska 

Djurskyddsförening 

L106 3 2 Avvänjningstid A Hänsyn har inte tagit till den forskning som gjorts på grisarnas djurvälfärd. Förslaget skulle kraftigt försämra djurvälfärden. 

Vetenskapliga studier har visat att grisens omställning från modersmjölk till annat foder sker abrupt då smågrisen ännu inte 

börjat äta större kvantiteter av smågrisfodervid denna ålder, samt även visat att en tidig avvänjning vid 21 dagar  påtagligen ökar 

risken för buksugning på kullsyskon, aggresivitet samt risken för avvänjningsdiaréer. Vi ser även en risk för ökad antibiotika 

användning som en följd av ökad risk för avvänjningsdiaréer, vilket kan leda till en ökad risk för antibiotika resistensutveckling. 

Svenska 

Djurskyddsförening 

L106 5 2 Slaktgrisavdelning A Hänsyn har inte tagit till den forskning som gjorts på grisarnas djurvälfärd. Förslaget skulle kraftigt försämra djurvälfärden. 

Större djurgrupper leder till ett ökat infektionstryck, vilket i sin tur ökar risken för sjukdom och en ökad användning av 

antibiotika. 

Svenska 

Djurskyddsförening 

L106 6 1 Stängsel T  

Svenska 

Djurskyddsförening 

L107 2 10 Rörelsefrihet T  

Svenska 

Djurskyddsförening 

L109 2 9 Rörelsefrihet T  

Svenska 

Fåravelsförbundet 

L107 2 10 Rörelsefrihet TD Håller med om det principiella i att ett fårs rörelsefrihet inte ska begränsas. Kan dock förekomma tillfällen då det för djurets 

bästa kan vara nödvändigt att begränsa djurets rörelsefrihet för en kort period, t.ex i samband med omvårdnad av fåret 

och/eller dess avkomma. 

Sveriges Akademiska 

Etologer 

L106 2 11  T  

Sveriges Akademiska 

Etologer 

L106 3 2 Avvänjningstid A Risk för sämre välfärd och hälsa med tidigare avvänjning. Risk förökad antibiotikaanvändning. Forskning har visat att tidigare 

avvänjning riskerar sämre hälsa då yngre digrisars tarmar inte anpassar sig till förändring lika lätt, också risk för ökad stress och 

stereotypa beteenden. 
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Sveriges Akademiska 

Etologer 

L106 5 2 Slaktgrisavdelning TD Tillstyrks: Ändring slaktgrisplatser till slaktgrisar. Avstyrks: Ökad beläggningsgrad ökar risken för försämrad välfärd- och 

djurhälsa. Ökad beläggning → ökade bullernivåer och riskerar sämre tillsyn på individnivå. Forskning har visat på både sämre 

tillväxt och hälsa med högre beläggningsgrad och ser en allvarlig risk för ökad antibiotikaanvändning. 

Sveriges Akademiska 

Etologer 

L106 6 1 Stängsel T  

Sveriges Grisföretagare L106   Allmänt T Sveriges Grisföretagare är positiva till att man anpassar lagen efter dagens förutsättningar inom grisproduktion. 

Sveriges Grisföretagare L106 2 10 Skyddsgrind A Vi anser att texten ska ändras till: ”…aggressivt beteende eller utgör en uppenbar skaderisk för smågrisarna…” 

Sveriges Grisföretagare L106 2 11  T Positiva till lydelsen 

Sveriges Grisföretagare L106 3 2 Avvänjningstid TD Punkt 2: Vi anser att redan nivå Grund har uppfyllt biosäkerheten på gården. Punkt 4: Föreslår (för att kunna tillämpa 

enhetsboxsystem): ”Smågrisarna föds upp omgångsvis under hela perioden från födsel till 25kg…” 

Punkt 6: Föreslår ”…bör inte flyttas…” för att ge undantag om suggan drabbats av sjukdom eller avlidit.  

Sveriges Grisföretagare L106 5 2 Slaktgrisavdelning T Positiva till lydelsen 

Sveriges Grisföretagare L106 6 1 Stängsel T Positiva till lydelsen 
Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) 
   Remisstid A Remisstiden har tyvärr varit mycket knapp. För att få in vetenskapligt väl underbyggda svar behöver SLU få en svarstid som 

är tillräcklig, särskilt en tid på året som är väldigt arbetsintensiv för SLU med undervisning, disputationer och konferenser. 

Flera forskare har meddelat att på grund av tidsbristen har de inte hunnit svara. 
Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) 
     Institutionen som svarat på denna remiss. HMH samt KV. SCAW har sammanställt remissvaret. 

Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) 
Alla   Djurslagsspecifik 

författning 

T SLU är positiv till en djurslagsvis uppdelning av föreskrifterna och tror att det kommer att öka tydligheten och förenkla 

framtida tillägg och ändringar av föreskrifterna. 
Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) 
L104     Institutioner som svarat på nötremissen är: HMH, HUV, BT samt KV. SCAW har sammanställt remissvaret. 

Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) 
L104 2 12  T Reglerna blir tydligare och bättre stämmer överens med rådets direktiv 98/58/EG 

Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) 
L104 5 9  T Logisk och ökar tydligheten 

Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) 
L104 5 AR AR till 4 § DL  Här nämns att klövbad bör finnas, men det bör definitivt rekommenderas att verkstol finns i alla besättningar (åtminstone över 

en viss storlek). Verkning utan att klöverkarens egen verkstol behöver tas in i besättningen är viktigt för att: minska smittrisk, 

möjliggöra skötsel av klövar mellan verkningstillfällena, möjlighet till rengöring, bandagering och behandlingar 

(salicylsyrebandage) som alternativ till antibiotikabehandling vid klövspaltsinflammation. 
Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) 
L106     Institutioner som svarat på grisremissen är: HMH, BVF, HGEN, BT samt KV. SCAW har sammanställt remissvaret samt 

lämnat kommentarer. 
Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) 
L106 2 11  T  

Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) 
L106 3 2 Avvänjningstid TD SLU ser både för- och nackdelar med tidigarelagd avvänjningstid. Till fördelarna hänförs möjligheten att avvänja vissa kullar 

före 28 dagar samtidigt som 28 dagar behålls som standard. Dock en stor risk för dålig djurvälfärd hos bl.a. pga den plötsliga 

övergången från mjölk till smågrisfoder och avbrutet dibeteende. Avvänjning vid 21 dagar ökar risken för avvänjningsdiarré, 

buksugning och ökad aggressivitet gentemot kullsyskon. Försämrad djurhälsa leder till ökad antibiotikaanvändning och -

resistens, vilket är negativt ur ett One Health-perspektiv. Otillräckligt att baseras förslaget på en enda icke-vetenskapligt 

granskad och publicerad fältstudie. De ”Särskilda villkor” som införs är å ena sidan bra eftersom kontrollmyndigheten då har 

kontroll över bedömningen i sin helhet, men å andra sidan kommer det sannolikt att bli en del diskussioner kring dessa 

bedömningsfrågor där enskilda bedömningar kan skilja mycket. 

Punkt 4. Formuleringen är olycklig eftersom vissa idag verksamma besättningar fortfarande tillämpar system med enhetsboxar. 

Systemet anses minska stressen i samband med avvänjning, och bör därför även fortsättningsvis tillåtas inom grishållningen. 

Punkt 7. Under denna punkt står att de grisar som är avvanda tidigare än 28 dagar ska äta ”speciellt avpassat tillskottsfoder i 

tillräcklig mängd. Tillskottsfodret ska vara mjölkbaserat”. Dessa grisar behöver också få fast föda för att succesivt vänja sig vid 

fast föda. När man använder begreppet ”tillskottsutfodring” på två ställen och menar olika saker så blir det otydligt. Detta 

behöver specificeras. Punkt 8. En avvänjning som sker vid den immunologiskt mest känsliga åldern i grisens liv (2-3 veckors 

ålder) ökar risken för utbrott av t ex circovirus-infektion (PMWS), och en ökad sjuklighet medför, tvärtemot lagstiftningens 

avsikt, försämrade produktionsresultat och sämre ekonomi för lantbruket. En formulering som anger att medelåldern vid 
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avvänjning är 28 dagar att föredra. Om man väljer att behålla ordalydelsen ”högst 10 %”, vore det rimligt att undantaget 

formuleras så, att högst 10% av smågrisarna har en avvänjningsålder som understiger 28 dygn. En annan formulering än den 

nuvarande är också önskvärd för att möjliggöra en mer flexibel uppfödning, t ex då andelen gyltor i en djurgrupp kan variera. 

Skillnaden mellan första och sista kullen i en omgång kan vara en vecka. I en välskött betäckningsavdelning är det oftast mindre 

än så, målet i professionell grisproduktion är en maximal variation på 3-4 dagar. Med en veckas spridning som en 

”normalspridning” runt 28 dagar så är den nya tillåtna avvänjningsåldern för en individuell smågris 3,5 dagar mindre än 28 

dagar, och då är det inte rimligt att tillåta en lägre ålder än 4 dagar mindre än 28 dagar. Ur smågris- och suggperspektiv är det 

inte någon stor skillnad på ett genomsnitt på 28 dagar i omgången eller en lägsta avvänjningsålder på 28 dagar i de besättningar 

som klarar en bra omgångsuppfödning (liten spridning i grisspann). Stora grisningsspann med för låga avvänjningsåldrar är 

dåligt för smågrisarna och därmed produktiviteten och stora grisningsspann med för höga avvänjningsåldrar är dåligt för 

suggorna och därmed produktiviteten. Punkt 10. Då har man ju redan avvant så den punkten är ju lite för sen för att kunna hjälpa 

smågrisarna, eftersom om det förekommer beteendestörningar så hade grisarna inte fått avvänjas tidigare. Detta behöver 

preciseras i vägledningen 
Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) 
L106 5 2 Slaktgrisavdelning TD Ser fördelar med att ändringarna bör främja den svenska animalieproduktionen men vi lyfter fram riskerna med försämrad 

djurvälfärd, djurhälsa, smittskydd och ökad antibiotikaanvändning. Otillräckligt att baseras förslaget på en enda icke-

vetenskapligt granskad och publicerad fältstudie. 

 

Utmärkt att stallarna anpassas så att en omgång smågrisar kan flyttas och fylla ett slaktsvinsstall. Detta är mycket önskvärt ur 

smittskyddssynpunkt. Dock svårt att förstå varför inte 600 smågrisar skulle kunna fördelas på 2 slaktsvinsstall om vardera 300 

platser, istället för ett stall om 600 platser. Med större djurgrupper följer ett ökande antal smittvägar och ökat infektionstryck. 

Om t.ex. SEP få fäste i en avdelning med 600 grisar kan konsekvenserna bli förödande (antalet smittvägar:400 platser = 160 

000 ; 600 platser = 360 000). Behandling består av antibiotika som ges i foder eller vatten, och eftersom foder- och 

vattensystemen består av en ”slinga” per stall, betyder ett sådant scenario att 600 grisar behandlas istället för 300. Villkoren 

som anges i punkterna 1-4 är inte tillräckliga för att garantera att en sådan smitta inte kan vinna tillträde till stallarna, tvärtom 

kan risken öka eftersom det i grupperna finns djur som är immunologiskt naiva och därmed kan orsaka en kraftig 

uppförökning av aktuellt smittämne. 

Punkt 1. Innehållet är bra, men villkoren är otydligt formulerade. ”… rekrytering från mer än en besättning …” betyder det 

”en eller flera besättningar förutom den egna”? Och ”… från mer än en besättning men högst tre besättningar …” betyder det 

”från en eller två besättningar förutom den egna”? 
Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) 
L106 6 1 Stängsel T  

Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) 
L107     Institutionen som svarat på denna remiss. HMH, BT, samt KV. SCAW har sammanställt remissvaret. 

Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) 
L107 2 10 Rörelsefrihet TD Undantag bör kunna medges. Vid adoption av moderlösa lamm kan t.ex. behöva binda ihop benen under kort tid (5-30 min) på 

det lamm som skall adopteras så att tackan uppfattar det som nyfött och därmed öka chansen att det accepteras, oftast 

tillsammans med ett eget nyfött lamm. Dessutom behöver man kunna medge användning av adoptionsgrind för att klara 

adoptioner. Sådan adoptionsgrind kan behöva användas upp till ca en vecka. 
Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) 
L109 2 9 Rörelsefrihet T Ändringen innebär att reglerna blir tydligare och bättre stämmer överens med rådets direktiv 98/58/EG. 

Sveriges 

Nötköttsproducenter 

L104   Djurslagsspecifik 

författning 

T Positivt att regelverk görs enklare och mer lättlästa och hoppas denna förändring bidrar till det. 

Sveriges 

Nötköttsproducenter 

L104 2 12  TD Det finns tillfällen då fixering av djurs kroppdelar är nödvändiga. Till exempel vid risk för fläkningar, digivning då kon stöter 

bort kalven odyl. Skrivning i texten måste ge utrymme för sådana situationer. 

Sveriges 

Nötköttsproducenter 

L104 5 9  T  

Sveriges 

Veterinärförbund 

Alla   Djurslagsspecifik 

författning 

T Bra att dela upp nuvarande L100 i flera och djurslagsspecifika föreskrifter.  

Sveriges 

Veterinärförbund 

Alla   Remisstid A Kritiska mot den korta remisstiden för detta omfattande material. 
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Sveriges 

Veterinärförbund 

Alla   Vetenskapliga rådet A Önskar att Jordbruksverket väntar med att införa förändringar i djurskyddsföreskrifterna för lantbrukets djur och först gör en 

översyn över dessa föreskrifter med hjälp av det beslutade vetenskapliga rådet. 

Sveriges 

Veterinärförbund 

L104 2 12  T  

Sveriges 

Veterinärförbund 

L104 5 9  T  

Sveriges 

Veterinärförbund 

L106 2 11  T  

Sveriges 

Veterinärförbund 

L106 3 2 Avvänjningstid A Stöd av en enda icke-vetenskapligt granskad och publicerad fältstudie är otillräckligt. De ”Särskilda villkor” som införs är å ena 

sidan bra eftersom kontrollmyndigheten då har kontroll över bedömningen i sin helhet, men å andra sidan kommer det sannolikt 

att bli en del diskussioner kring dessa bedömningsfrågor där enskilda bedömningar kan skilja mycket. Angående punkt 10.  - 

Då har man redan avvant så den punkten är för sen för att kunna hjälpa smågrisarna, eftersom det om det förekommer 

beteendestörningar hade grisarna inte fått avvänjas tidigare. Detta behöver preciseras i vägledningen. 

Sveriges 

Veterinärförbund 

L106 5 2 Slaktgrisavdelning A Förslaget kan inte genomföras då beslutsunderlaget är otillräckligt, dvs en enda icke-vetenskapligt granskad eller publicerad 

fältstudie är otillräcklig. 

Sveriges 

Veterinärförbund 

L106 6 1 Stängsel T  

Sveriges 

Veterinärförbund 

L107 2 10 Rörelsefrihet T  

Sveriges 

Veterinärförbund 

L109 2 9 Rörelsefrihet T  

Vi Konsumenter    Allmänt A Förslaget som helhet ska dras tillbaka. Bristfällig och dåligt underbyggd konsekvensutredning. Vetenskapligt underlag för 

föreslagna ändringar saknas. Borde invänta det vetenskapliga rådet. För kort remisstid. Ändringarna kan anses mycket mer än 

enbart redaktionella. 

Vi Konsumenter Alla   Djurslagsspecifik 

författning 

 Ok, med redaktionell djurslagsvis uppdelning 

Vi Konsumenter L104 2 12  T  

Vi Konsumenter L104 5 9  T  

Vi Konsumenter L106 2 11  T  

Vi Konsumenter L106 3 2 Avvänjningstid A Förslaget innebär en sänkning av svenskt djurskydd, vilket är i strid med regeringens målsättning. Att hänvisa till 

Grisföretagarnas pilotstudie är helt otillräckligt och bygger inte på vetenskap. Går emot politisk ambition att bibehålla rådande 

djurskyddsnivå och saknar vetenskapligt stöd. Pilotstudien inte vetenskaplig 

Vi Konsumenter L106 5 2 Slaktgrisavdelning TD Tillstyrks: förslag om ändring från antal platser till antal djur. Avstyrks: Ju fler antal djur per avdelning, ju fler smittvägar. I 

händelse av smitta och sjukdomsutbrott drabbas fler djur. Det är tveksamt om detta ska tillstyrkas. Grisföretagarnas pilotstudie 

ger inte stöd för en ändring. Underlaget är för litet och osäkert. Går emot politisk ambition att bibehålla rådande 

djurskyddsnivå och saknar vetenskapligt stöd. Pilotstudien inte vetenskaplig 

Vi Konsumenter L106 6 1 Stängsel T  

World Animal Protection Alla   Allmänt A Starkt kritisk till SJV:s hantering av föreskriftsprocessen. Förslaget som helhet bör dras tillbaka och utarbetas i enlighet med 

vad som har anförts av Djurskyddslagsutredningen och av Livsmedelsstrategin avseende föreskriftsprocessen. Samråd har 

också saknats. Inskränkt behandlingen av synpunkter (endast synpunkter som rör förändringar kommer att beaktas av 

Jordbruksverket över den utsända remissen) Borde inväntat det vetenskapliga rådet. 

World Animal Protection L106 2 11  T  

World Animal Protection L106 3 2 Avvänjningstid A Yttrar oss bara över reglerna som rör grisar p g a att de förslagen är särskilt illa. Om de genomförs kommer regelverket för 

svensk grisproduktion, i den klassificering som vi använder oss av på global nivå, betraktas som oacceptabel. Det ska tolkas 

som att vi anser att det vore särskilt illa om dessa genomfördes. Underlag till förslag är en fältstudie i tre besättningar som inte 

ens har kunnat publiceras i en granskad vetenskaplig tidskrift. I studien ingick t ex inga systematiska beteendestudier. Går 

emot att regelverket ska baseras på vetenskap och beprövade erfarenheter. Anser inte att Jordbruksverket lever upp till det 

kravet i utarbetandet av detaljregler.. 
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World Animal Protection L106 3 2 Avvänjningstid A Direkt olämpligt att sänka avvänjningstiden för grisar. Försämrad djurvälfärd som följd då smågrisarna inte kommer att ges 

möjlighet att utföra sitt naturliga beteende (i 3-4 veckan dia mamman). Enligt EFSA utgör tidig avvänjning en av de största 

riskerna för försämrad djurvälfärd hos smågrisar. Forskning visar att avvänjning vid 21 dagars ålder ökar risken för buksugning 

på kullsyskon, aggressiviteten och även risken för avvänjningsdiarreer och sårskador. Det naturliga beteendet hos en 3-4 veckor 

gammal griskulting är att dia moderssuggan och djurvälfärden försämras ifall den ej får utlopp för detta. Den fältstudie som 

enda referens kan omöjligt ligga till grund för förslaget. Studien mycket liten, ej publicerad och ej vetenskaplig. Systematiska 

beteendestudier saknades. Fältstudien visade inte på någon positiv effekt på suggornas hull.   

World Animal Protection L106 5 2 Slaktgrisavdelning A Större djurgrupper innebär ett ökat infektionsstryck och fler potentiella smittvägar. Ökad risken för sjukdom och ökad 

användning av antibiotika. Enligt vad vi erfar så indikerade studien som Jordbruksverket refererar till i sitt underlag såväl 

förhöjd Swine Enzootic Pneumonia (SEP) som förhöjd svansbitning, jämfört med kontrollgruppen.   

World Animal Protection L106 6 1 Stängsel T  

 

Totalt antal remissinstanser som besvarat remissen: 38 

Följande remissinstanser har fått remissen men inte besvarat den:  

Förbundet Sveriges småbrukare, Hushållningssällskapens förbund, Kött- och Charkföretagen AB, Lantbrukets arbetsmiljökommitté, Svenska Avelspoolen, Svenska Getavelsförbundet, Sveriges Djurbönder, 

Sveriges Lammköttsproducenter, Sveriges Mjölkbönder, Växa Sverige, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Södermanlands län. 

Följande remissinstanser har inte fått remissen men besvarat den:  

Djurskyddsinspektörernas Riksföreningen, Mooving Floor AB, Sveriges Akademiska Etologer, Vi Konsumenter 


