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Svin – djurskyddslagstiftningen i sammandrag
I denna broschyr har samlats innehåll från de djurskyddsförfattningar som gäller svinhushållning och svinens
välbefinnande.
De författningstexter som använts som källmaterial kan
i sin helhet läsas på jord- och skogsbruksministeriets
webbsidor på adressen www.mmm.fi.
Källor: djurskyddslagen (247/1996 med ändringar), djurskyddsförordningen (396/1996 med ändringar), statsrådets förordning om skydd av
svin (629/2012, ändr. 485/2013), jord- och skogsbruksministeriets (JSM)
förordning om djurskyddskraven vid svinhållning (14/VLA/2002), rådets
förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning, JSM:s beslut om krav på skydd av djur vid slakt (23/VLA/1997),
JSM:s beslut om djurskyddskraven vid avlivning av animalieproduktionsdjur
som hör till däggdjuren eller fåglarna (18/VLA/1996 med ändringar).

Djurskyddslagens betydelse
för producenten
Djurskyddslagens syfte är att på bästa möjliga sätt skydda
djuren mot lidande, smärta och plåga. Lagen syftar också
till att främja djurens välbefinnande och god behandling.
Djuren skall behandlas väl och de får inte åsamkas
onödigt lidande. Det är också förbjudet att åsamka dem
onödig smärta och plåga.
De allmänna principerna inom djurhållningen är att främja
djurens hälsa samt beakta deras fysiologiska behov och
naturliga beteendebehov. I fråga om produktionsdjur
innebär detta ofta minskad förekomst av sjukdomar och
förbättrad produktion.

Djurskyddstillsynen
I problemsituationer som gäller svinens välbefinnande
eller om det finns skäl att misstänka att svin hålls eller
sköts i strid med djurskyddsbestämmelserna, kan en
privat person ta kontakt med de lokala djurskyddsmyndigheterna. Djurskyddstillsynen på lokalnivå sköts av kommunalveterinären, tjänsteinnehavare som sköter kommunal
hälsoskyddstillsyn (hälsoinspektörer) samt av polisen.
Regionförvaltningsverket, och i synnerhet den länsveterinär som är anställd där, leder och övervakar efterlevnaden
av djurskyddsbestämmelserna i sitt förvaltningsområde.
Livsmedelssäkerhetsverket Evira styr och utövar i egenskap av centralförvaltningens myndighet tillsynen över
att djurskyddsbestämmelserna verkställs och följs. På
ministerienivå hör beredningen av djurskyddsbestämmelserna och tillsynen över att de verkställs till jordoch skogsbruksministeriet.
Förutom av myndigheterna utförs djurskyddsinspektioner
också av djurskyddsövervakare som befullmäktigats av
länsstyrelsen. Djurskyddsövervakarna kan utföra inspektioner annanstans men inte på områden som omfattas av
hemfriden. Vid inspektioner på områden som omfattas av
hemfriden kan en djurskyddsövervakare dock inom gränserna för sin inspektionsrätt vid behov bistå myndigheten.
Djurskyddsövervakaren kan i samband med inspektionen
ge djurets ägare eller innehavare råd och anvisningar;
däremot kan förbud och påbud ges endast av myndigheter. Om djurskyddsövervakaren vid en inspektion upptäcker sådana missförhållanden som förutsätter förbud
eller påbud måste han anmäla fallet till djurskyddsmyndigheten.
Aktuell information om förändringar i djurskyddstillsynen
uppdateras på Eviras webbplats www.evira.fi.
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Övergångstider
I Finland har vi dessutom djurskyddsorganisationernas
egna djurskyddsrådgivare som arbetar på frivillig basis.
Dessa personer har emellertid inte någon på djurskyddslagen baserad rätt att verkställa inspektioner.

I denna informationsbroschyr har samlats lagstiftning som
gäller vid tidpunkten för publiceringen. I fråga om vissa
krav som ställts på svinskötsel berörs dock svinhus som
var verksamma 1.1.2013 av övergångstider som är närmare angivna i broschyren under punkterna i fråga. Om
man emellertid efter 1.1.2013 bygger, renoverar grundligt
eller tar i bruk svinhus eller svinhusavdelningar eller bygger om andra utrymmen till svinhus, måste de uppfylla
kraven utan övergångstider.
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Förvaringsutrymme för svin
Allmänna krav
Förvaringsutrymmet för svin skall vara tillräckligt rymligt,
skyddande, ljust, rent och tryggt och så bra som möjligt
beakta djurens naturliga behov. Det skall vara möjligt att
utan svårigheter sköta och inspektera svinen i förvaringsutrymmet. Förvaringsutrymmet skall erbjuda ett tillräckligt
skydd mot ogynnsamma väderleksförhållanden samt mot
oskälig köld, värme, drag och fukt.
Djurskyddsaspekterna bör beaktas redan vid planeringen
av byggnaderna och inhägnaderna. Ett förvaringsutrymme
för svin samt dess konstruktioner och anordningar skall
planeras, byggas och underhållas så, att förvaringsutrymmet är tryggt för djuret och att brandfaran och risken för
att djuret skall rymma är så små som möjligt. Förvaringsutrymmet måste vara så brandsäkert som möjligt. Djurskötaren måste vara beredd på nödsituationer och ha
tillgång till nödvändig räddnings- och brandbekämpningsutrustning. I nödsituationer måste det vara möjligt att
snabbt få svinen ut från svinhuset.
I förvaringsutrymmet måste svinen kunna stå och vila i
naturlig ställning och resa sig på ett naturligt sätt samt
röra sig. Svinen skall ha skilda ligg-, foder- och gödselplatser i förvaringsutrymmet. Det bör finnas tillräckligt
många liggplatser så att alla svin kan lägga sig samtidigt
om de så vill. Liggplatsen skall vara ren och torr och ha
lämplig temperatur för svin, och vid behov vara lämpligt
dränerad. Svin får inte hållas uppbundna med bindslen.
Svinens förvaringsutrymme och konstruktioner, utrustning
och anordningar skall vara lätta att hålla rena och vid
behov kunna desinfekteras. Alla svinhusets konstruktioner
och anordningar skall hållas i gott skick så att de varken
skadar djuren eller äventyrar deras hälsa eller välbefinnande. Svinens drivgångar och dörröppningar skall vara

sådana att djuren kan röra sig obehindrat och att risken
för att djuren skall skada sig är så liten som möjligt.
I sitt förvaringsutrymme skall svinen kunna se andra svin
och ha möjlighet till socialt samspel. Suggor och gyltor
kan dock en vecka före grisningen och under grisningen
förvaras så att de inte ser andra svin.
Svinen skall hållas i grupp, om inte avskiljande från gruppen är befogat av veterinärmedicinska skäl eller på grund
av aggressivt beteende hos djuren. Efter att orsaken undanröjts skall svinet återplaceras i gruppen. En sugga eller
en gylta får dock hållas avskilt från gruppen under en tid
som börjar en vecka före beräknad tidpunkt för grisning
och slutar fyra veckor efter betäckning eller inseminering
som leder till dräktighet. Dessutom får en galt hållas i en
ensambox, där den kan vända sig. Galten måste emellertid kunna se, höra och känna lukten av andra svin.
Om ett svin måste avskiljas från gruppen av veterinärmedicinska skäl eller på grund av aggressivt beteende,
skall det obehindrat kunna vända sig om i sin ensambox,
utom i det fall att dess rörelser måste begränsas av
veterinärmedicinska skäl.
Förhållandena i förvaringsutrymmet
Svinhuset måste ha tillräcklig ventilation så att skadliga
gaser, damm, drag eller oskälig fukt inte äventyrar djurens
hälsa eller välbefinnande. Också temperaturen i förvaringsutrymmet skall vara lämplig för svinen.
Om djurens hälsa och välbefinnande är beroende av ett
mekaniskt ventilationssystem skall det i djurstallet finnas
möjlighet att anlägga en ventilation som är tillräcklig med
tanke på djurens hälsa och välbefinnande även vid eventuella fel i det mekaniska ventilationssystemet.
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Det mekaniska ventilationssystemet skall ha ett alarmsystem som ger larm vid störningar. Alarmsystemets funktion
måste testas regelbundet.
I förvaringsutrymmet får inte förekomma ständigt pågående buller som stör djuren eller orsakar dem olägenhet.
Svinen får inte ständigt vara utsatta för buller som överstiger 65 decibel (dB(A)).
Belysningen i svinhuset skall vara lämplig och tillräcklig
för svinen så att djuren kan inspekteras och skötas på
behörigt sätt. Ljusintensiteten i förvaringsutrymmet skall
vara minst 40 lux under minst 8 timmar per dag. I alla
avdelningar i förvaringsutrymmet för svin ska det även
finnas dagsljus. Kravet på dagsljus tillämpas fr.o.m.
1.1.2018 på svinstallar som var verksamma 1.1.2013,
om svinstallet eller dess avdelning inte är föremål för
grundlig renovering före det.
Förvaringsutrymmets väggar och golv
Golvet och väggarna i svinhuset skall vara konstruerade
och gjorda av sådana material som är lämpliga för svinhållning. Träskyddsmedel, målfärger eller andra ämnen
får inte användas för ytbehandling på ett sätt som kan
orsaka förgiftning hos svinen.
Om strö inte används på golvet, skall golvytan vara
stark, stabil och jämn. Golvet skall vara lätt att hålla torrt,
antingen genom att använda tillräckligt med strö eller
genom att avlägsna flytande sekret på ett sakenligt sätt.
Golvet ska vara lämpligt med hänsyn till storleken och
vikten på de svin som hålls där. Öppningarna i ett spaltgolv, gallergolv eller annat perforerat golv måste vara
säkra för svinen. Svinens klövar får inte fastna i golvkonstruktionerna eller skadas på något annat sätt.
Minst hälften av golvytan i individuella boxar för suggor
och gyltor samt i grisningshäckar ska utgöras av ett golv
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med fast underlag eller ett sådant spaltgolv, gallergolv
eller annat perforerat golv där dräneringsöppningarna utgör högst 10 procent av ytan. Kravet på golvyta med fast
underlag tillämpas fr.o.m. 1.1.2028 på svinstallar som var
verksamma 1.1.2013, om svinstallet eller dess avdelning
inte är föremål för grundlig renovering före det.
Renhållning och underhåll av förvaringsutrymmet
Förvaringsutrymmet och dess konstruktioner, utrustning
och anordningar skall hållas rena och i gott skick och vid
behov desinfekteras.
Svinhuset samt de anordningar som inverkar på djurens
hälsa och välbefinnande skall kontrolleras minst en gång
om dagen. Fel som kan äventyra djurens hälsa och välbefinnande skall repareras omedelbart, och om detta inte
är möjligt, skall djurens hälsa och välbefinnande tryggas
på något annat sätt.
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Grisningsbox och -häck
I grisningsboxen eller -häcken skall finnas tillräckligt med
fritt utrymme bakom suggan för grisningen. Grisningsboxen eller -häcken skall vara sådan att suggan utan
svårigheter kan ge smågrisarna di. Om suggan kan gå
fritt i grisningsboxen, måste boxen vara utformad så att
smågrisarna skyddas, till exempel med grisstängsel.
I grisningsboxen skall smågrisarna ha en liggplats med
helt och torrt golv där alla smågrisar samtidigt kan ligga
ned. Dessutom skall smågrisarna vid behov ha en ändamålsenlig värmeapparat.
Sjukbox
I förvaringsutrymmen för svin ska det för sjuka eller
skadade svin eller svin som av andra orsaker har avskilts
från de övriga svinen finnas ett utrymme som utgör
minst 5 procent av ytbehovet för det totala antalet djur
i förvaringsutrymmet.

Gnagare och andra skadedjur i svinhuset skall bekämpas.
Anordningar och redskap
Sådana redskap, anordningar och ämnen som används
vid vård, hantering, infångande, transport, bedövning
eller avlivning av djur och som uppenbart åsamkar djuret
onödig smärta eller plåga får inte tillverkas, importeras,
säljas, överlåtas eller användas.
Anordningar och redskap, utfodringskärl och -hoar samt
vattenbehållare och vattningssystem som används vid
svinskötsel skall byggas och installeras så att de inte
föranleder svinen någon fara. Utfodringskärlen och
-hoarna samt vattenbehållarna och vattningssystemen
skall placeras så att de kan nås av alla djur.
I svinhuset skall finnas tillräckligt många dricksplatser.
Om automatiska vattnings- eller utfodringsanläggningar
används, bör svinen vänjas vid att använda dem.

Kravet på sjukbox tillämpas fr.o.m. 1.1.2018 på svinstallar
som var verksamma 1.1.2013, om svinstallet eller dess
avdelning inte är föremål för grundlig renovering före det.
Fålla och bete
Om svinen har möjlighet att komma ut och röra på sig,
skall gångarna samt fållan eller betet vara trygga för
svinen. Stängslen skall hållas i gott skick så att svinen
inte skadar sig eller rymmer. Elstängslen skall byggas och
underhållas så att de inte åsamkar svinen onödigt lidande.
Svinen skall vid behov ha tillgång till ett lämpligt skydd
för oväder.
Märkning och registrering av svin
Alla som håller svin måste registrera sig. Också de
djurhållningsställen där djuren hålls måste registreras.
Dessutom måste svinen märkas korrekt. Mer information
om märkningen och registreringen finns på webbadressen
www.evira.fi >Djur > Djurskydd och djurhållning >
Märkning och registrering > Svin.
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Skötsel av svin
Tillsyn över välbefinnande
Svin som tagits om hand får inte lämnas utan skötsel eller
överges. Hälsan och det allmänna välbefinnandet hos ett
djur i vård samt djurets renhet och den övriga kroppsvård
djuret behöver skall ombesörjas. Djuren skall få tillräckligt
med lämplig föda, dryck och annan behövlig skötsel. De
personer som ser till att svinen är välmående skall vara
insatta i skötsel av svin och krav i fråga om välbefinnande
hos svin.
Svinens välbefinnande och förhållanden skall inspekteras
tillräckligt ofta, dock minst en gång om dagen och vid
behov oftare. Vid inspektionen skall särskild uppmärksamhet ägnas de svin som är högdräktiga eller nyligen har
grisat samt de svin som är nyfödda, sjuka, svaga eller
skadade. Också vid förändringar av vårdförhållandena
krävs särskild uppmärksamhet. En individuell inspektion
av svin skall göras om en allmän inspektion visar att det
är nödvändigt.
Svinens klövar skall inspekteras tillräckligt ofta och verkas
vid behov.
Svin i alla åldrar skall ha ständig tillgång till en tillräcklig
mängd sådant material med vars hjälp de kan tillfredsställa sina arttypiska beteendebehov, till exempel böka
och undersöka, och som inte äventyrar deras hälsa.
Man bör undvika att sammanföra olika svingrupper. Om
grupper måste slås samman, skall speciell uppmärksamhet fästas vid att minska aggressiviteten. Svinen måste ha
tillräckliga möjligheter att gömma sig och dra sig undan
andra svin. Vid sammanslagning av svingrupper får lugnande läkemedel användas endast av särskilda skäl och
under tillsyn av en veterinär.

Om det i gruppen av svin framkommer tecken på våldsamma slagsmål, måste lämpliga åtgärder vidtas så att
orsakerna kan utredas och slagsmål undvikas.
Vattning och utfodring av svin
Svinen måste utfodras minst en gång om dagen. Det foder som ges till svinen ska till näringssammansättningen
vara lämpligt för svin och innehålla tillräckligt med energi.
Svin får inte ges sådant foder, dryck eller annan näring
som är farlig för deras hälsa. Det är förbjudet att underlåta att ge djuren sådana näringsämnen, i brist på vilka
djuret veterligen kommer att insjukna. Vid utfodringen
skall man beakta de enskilda djurens behov och säkerställa att varje djur får tillräckligt med föda.
De svin som hålls i en grupp skall kunna äta samtidigt om
inte foder ständigt står till buds eller om inte en automatisk utfodringsanordning som utfodrar ett svin åt gången
används vid utfodringen. Suggor och gyltor som hålls i
grupp måste utfodras så att varje djur får tillräckligt med
foder även när det finns andra djur som konkurrerar om
fodret.
Utfodringshons minimilängd per svin:
Svinets vikt

Hons längd

(kg)

(cm)

<25

15

25–50

25

>50

30

Svin som är äldre än två veckor skall hela tiden ha tillgång
till tillräckligt med färskt och rent vatten. Svinens vattenbehållare och vattningssystem skall hållas rena. Urin och
avföring får inte förorena fodret eller dricksvattnet.
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Skötsel av sugga och gylta
Sinsuggans eller gyltans tuggningsbehov och hungerkänslor måste tillgodoses genom att den ges tillräckligt
med fiberrikt foder, till exempel hö eller halm som tillägg
till annat foder.
Veckan före beräknad tidpunkt för grisning måste en
grisande sugga eller en gylta få tillgång till tillräckliga
mängder lämpligt material att bygga bo av.
Om en sugga eller gylta placeras i grisningshäck skall
suggan eller gyltan först rengöras grundligt. För att bli av
med yttre eller inre parasiter skall djuret dessutom vid
behov genomgå avmaskning.
Avvänjning
Smågrisar som är under 28 dagar gamla får inte avvänjas från suggan, om det inte är nödvändigt på grund av
djurens hälsa eller välbefinnande. Om grisarna flyttas från
förvaringsutrymmet för suggor till ett separat utrymme
som särskilt är avsett för ändamålet och som töms,
genomgår grundlig rengöring och desinfekteras innan
den nya gruppen av grisar kommer, får grisarna trots allt
avvänjas redan då de är 21 dagar gamla. Grisarna skall
i god tid före avvänjningen vänjas vid det foder de får
efter avvänjningen.
Behandling och hantering av svin
Svin skall behandlas lugnt, och vid hantering av djuren
måste man försöka utnyttja deras arttypiska beteende,
såsom flockinstinkten. Svin får inte skadas eller behandlas
våldsamt och de får inte i onödan skrämmas eller skärras
upp.
Svin får inte släpas så att de dras i benen, svansen eller
direkt i huvudet eller annars behandlas så att de åsamkas
onödigt lidande.

Svin – djurskyddslagstiftningen i sammandrag
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Åtgärder som utförs på svin
Operationer och andra därmed jämförbara åtgärder som
åsamkar smärta får utföras på svin endast om det behövs
på grund av djurets sjukdom eller av någon därmed
jämförbar orsak.

Ett svin som är över sju dagar gammalt kastreras av en
veterinär under behövlig bedövning och med smärtlindring. En kompetent person får reducera betarna på galtar,
om det behövs för att förhindra skador på andra djur eller
för att garantera människornas säkerhet.

Åtgärderna får i regel endast utföras av en veterinär. Om
den smärta som åtgärden vållar är lindrig och kortvarig
eller om åtgärden inte tål uppskov, får den dock utföras
även av någon annan än en veterinär.

Om det förekommer spenskador hos suggorna i svinhuset,
får vassa hörntandsspetsar hos grisar som är högst sju
dagar gamla klippas eller slipas av en kompetent person
med hjälp av en ändamålsenlig tång eller slipapparat, så
att hörntändernas yta blir oskadad och jämn. Klippning
eller slipning av hörntänderna får inte ske rutinmässigt.
Innan man besluter sig för åtgärden måste man försöka
förhindra uppkomsten av spenskador genom att förbättra
förhållandena och skötseln av grisarna.

De redskap och anordningar som används vid åtgärderna
skall vara lämpliga för ändamålet, rena och funktionsdugliga.
Det är förbjudet att kupera svansen på svin.
En kompetent person får perforera och inskära öronen hos
svin, tatuera och fästa öronmärken och mikrochips samt
märka svinen på något annat sätt som förorsakar endast
lindrig och kortvarig smärta. En kompetent person får
med en öppen kirurgisk metod och utan att vävnader slits
sönder kastrera en gris som är högst sju dagar gammal.

Med en kompetent person avses en person som har tillräckliga kunskaper och skicklighet i att vidta åtgärden.
Sjuka eller skadade svin
Om ett svin insjuknar eller skadas skall det omedelbart
ges eller skaffas behörig vård. Ett sjukt eller skadat djur
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skall vid behov hållas skilt från andra djur i ett ändamålsenligt utrymme. Om sjukdomens eller skadans art så
kräver skall svinet avlivas eller slaktas.

Den som avlivar djuret ska försäkra sig om att djuret har
dött innan destruktionen påbörjas eller andra åtgärder
vidtas.

Den som äger eller håller produktionsdjur ska föra bok
över medicinsk behandling av produktionsdjuren och över
antalet döda djur. Bokföringen över medicinsk behandling
av svin ska sparas i minst fem år och bokföringen över
antalet döda djur i minst tre år från utgången av det år då
en anteckning om djuret senast gjordes i bokföringen.

Det finns flera tillåtna metoder att avliva svin. Svin får
avlivas till exempel med ett skott i huvudet eller genom
att först bedöva dem med bultpistol varefter de omedelbart tappas på blod. Smågrisar som väger högst fem
kilogram får avlivas med ett hårt och noggrant riktat slag
mot huvudet.

Mer information om lagstiftningen som gäller medicinsk
behandling av djur fås av den vårdande veterinären samt
på webbadressen www.evira.fi > Djur > Djurhälsa och
sjukdomar > Medicinering.

Mer råd och anvisningar om avlivning av djur fås vid
behov av kommunveterinären.

När det gäller att förebygga smittsamma djursjukdomar
samt förhindra att de sprids är djurens ägare i central
ställning. Aktuell information om djursjukdomar samt om
bekämpning och övervakning av dem finns på webbadressen www.evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar.
Avlivning av svin på gården
Avlivning av djur ska ske så snabbt och smärtfritt som
möjligt. Ett djur får avlivas endast av en person som behärskar avlivning. Den som avlivar ett djur ska ha tillräckliga kunskaper i den avlivningsmetod och avlivningsteknik
som tillämpas på djurarten i fråga samt tillräcklig skicklighet i att vidta åtgärden. Alla redskap och anordningar
som används för avlivning av djur ska vara lämpliga för
ändamålet och funktionsdugliga. För säkerställande av
funktionsdugligheten ska redskapen och anordningarna
kontrolleras och underhållas regelbundet.
Ett djur ska avlivas så, att det inte åsamkas onödig smärta
eller plåga eller onödigt lidande och så, att övriga djur
störs så litet som möjligt.

Aktuell information om kraven som rör avlivning av djur
och om tillåtna avlivningsmetoder finns på webbadressen
www.evira.fi > Djur > Djurskydd och djurhållning >
Djurskydd vid slak och avlivning.
Avel
Vid avel skall djurskyddssynpunkter och djurets hälsa beaktas. Sådan avel och användning av avelsmetoder som
kan åsamka djuret lidande eller medföra betydande men
för djurets hälsa eller välbefinnande är förbjuden. Det är
också förbjudet att använda genteknik i syfte att förändra
djurproduktionens kvantitet eller kvalitet, om det kan
inverka menligt på djurens hälsa eller välbefinnande.
Djur får inte hållas för produktionsändamål, om det inte
utgående från deras feno- eller genotyp rimligen kan
antas att djuren kan hållas utan att djurhållningen orsakar
men för deras hälsa eller välbefinnande.
Att påverka djurens produktionsförmåga
Det är förbjudet att öka svinens produktionsförmåga på
konstlat sätt med läkemedel eller andra motsvarande
ämnen eller preparat, om det inte kan påvisas att dessa
inte åsamkar men för svinens hälsa eller välbefinnande.
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Dimensionerings- och utrymmeskrav
Gemensambox för suggor och gyltor
Sidorna på gemensamboxar för suggor och gyltor skall
vara över 2,8 meter långa. Om djuren hålls i en grupp på
under sex individer skall sidorna på boxen dock vara över
2,4 meter långa.
Med helt golv avses ett enhetligt golv med fast botten
eller sådant spaltgolv, gallergolv eller annat perforerat
golv där dräneringsöppningarna utgör högst 10 % av ytan.
Om djuren hålls i en grupp på under sex djur, måste den
fria golvytan som finns till djurens förfogande totalt vara
10 % större än den beräknade yta som djuren behöver.
I fråga om en grupp på minst 40 djur kan den totala fria
golvytan som finns till djurens förfogande minskas med
10 %.

Galtbox
En fullvuxen galt ska förfoga över minst 6 m2 fri golvyta,
och minst 4 m2 av denna yta ska utgöras av ett golv med
fast underlag eller ett sådant spaltgolv, gallergolv eller
annat perforerat golv där dräneringsöppningarna utgör
högst 10 procent av ytan. Kravet på golvyta med fast
underlag tillämpas fr.o.m. 1.1.2028 på svinstallar som var
verksamma 1.1.2013, om svinstallet eller dess avdelning
inte är föremål för grundlig renovering före det.
Om boxen också används för betäckning skall det finnas
minst 10 m2 fri golvyta. Betäckningsboxen ska ha helt
golv och vara lämpligt ströad.

Krav på fri och hel golvyta i gemensamboxar, inklusive
övergångstider:

Svinstallar som byggts
eller grundligt renoverats efter 1.1.2013

Övergångstiden
löper ut

Övergångstidens
krav

Fri total golvyta

2,25 m2/sugga
1,64 m2/gylta
Delen under häckarna
räknas inte in

31.12.2027

Kravet på golvyta är detsamma, men golvytan under
häckarna kan räknas in

Helt golv

1,3 m2/sugga
0,95 m2/gylta

31.12.2027

Kravet på golvyta är
detsamma, men spalternas
andel får vara högst 15 %
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Gemensambox för avvanda grisar, slakt- och gödsvin
Gemensamboxarna måste ha fri golvyta för varje svin minst:
Svinstallar som byggts eller grundligt
renoverats efter 1.1.2013
Svinets vikt
(kg)

Golvyta
(m2/djur)

Övergångstiden löper ut
31.12.2017

Övergångstidens krav

Svinets vikt
(kg)

Golvyta
(m2/djur)

högst 30

0,40

alle 10

0,15

över 30, men högst 40

0,50

10–20

0,20

över 40, men högst 60

0,60

20–30

0,30

över 60, men högst 110

0,90

30–50

0,40

över 110, men högst 130

1,00

50–85

0,55

över 130

1,20

85–110

0,65

över 110

1,00

Spaltgolv
Gemensamboxens spaltgolv av betong skall uppfylla
följande krav:
Svingrupp

Spaltens bredd
eller hålets
diameter högst
(mm)

Stavarnas
bredd
minst
(mm)

Smågris

11

50

Avvand gris

14

50

Göd- och slaktsvin

18

80

Sugga och gylta

20

80
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