Kontrollavdelningen:
Enheten för djurens hälsa och välfärd

Material som svinen kan böka i
I jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid svinhållning (14/VLA/2002)
som trädde i kraft 1.1.2003, bestäms, att svin skall ha ständig tillgång till en tillräcklig mängd sådant
material som inte äventyrar djurens hälsa, och med vars hjälp svinen kan tillfredsställa sina
arttypiska beteendebehov, t.ex. böka och undersöka. Sådant material är bl.a. halm, hö, trä,
sågspån, torv eller en blandning av motsvarande material. I fråga om suggor och gyltor tillämpas på
svinhus som varit verksamma 1.1.2003 en övergångsperiod fram till slutet av år 2012 gällande
kravet på material för djuren att böka i. Bestämmelserna tillämpas ändå tidigare på svinhus eller
avdelningar i svinhus som renoverats grundligt och på nya förvaringsutrymmen för svin som byggts
före denna tidpunkt.
Enligt uppgifter som kommit till Eviras kännedom har det i vissa boxar med helspaltgolv på grund
av utrymmesbrist i svämgödselsystemen varit svårt att använda exempelvis halm som
stimulansmaterial, eftersom detta lett till att utgödslingskanalerna stockats. Särskilt i äldre svinstall
har svämgödselrören ofta varit för trånga. Enligt Eviras uppgiftar har det inte uppstått problem ifall
rörens diameter varit tillräckligt stor, särskilt inte om man haft tillgång till en gödselblandare.
Evira har tolkat lagens definition på ”tillräcklig mängd material att böka i” på följande sätt: Enligt
Eviras åsikt passar exempelvis en höhäck som ständigt är fylld med hö, halm eller dylikt, bra som
material för svinen att böka i. Om man använder kutterspån, torv, halm e.dyl. ska det finnas så
mycket material, att svinen kan böka upp det i små högar. Om detta inte går att genomföra, t.ex. på
grund av risk för stopp i utgödslingssystemet, ska svinen ständigt ha tillgång till något annat slags
material att undersöka/tugga på, som exempelvis träbitar, bollar och snören. Dessa ska också
bytas ut så ofta som möjligt. Dessutom ska svinen också samtidigt två gånger om dagen ges halm,
hö, tidningar eller annat material som de kan undersöka så att deras behov av att tugga på och
böka i olika material blir tillfredsställt.
Tillgången på tillräckligt material för svinen att böka i övervakas i samband med
djurskyddsinspektionerna. Tillgången till tillräckligt med stimulansmaterial är en av de saker som
granskas vid de s.k. tvärvillkorskontrollerna.

