Tvärvillkorskrav som gäller djurens välbefinnande.
Nya krav för 2016 har markerats med (2016).

SVIN
Allmänna krav på djurhållningsplatsen
 Byggnader och anordningar är i gott skick och trygga för djuren (2016)
 De material som svinen kommer i kontakt med är trygga, kan rengöras grundligt och kan
desinfekteras (2016)
 Utrymmena och anordningarna rengörs och desinfekteras tillräckligt (2016)
 Djurstallets golv är sådana att de inte orsakar svinen någon skada
 Flytande sekret avlägsnas på ett behörigt sätt eller absorberas i ströet (2016)
Krav på utrymmena
 Svinen har tillgång till en tillräckligt rymlig, lämplig, ren och torr liggplats
 Bakom suggorna finns tillräckligt med utrymme för grisningen
 Smågrisarna har en fast, torr och ändamålsenlig liggplats. Alla smågrisar ryms samtidigt att ligga
ned på liggplatsen
 Smågrisarna har tillräckligt med utrymme att dia suggan utan svårigheter
 Smågrisarna skyddas för suggan i grisningsboxarna
 Svin som hålls i grupp har tillräckligt med fri golvyta
 Fållan är säker och hålls lämpligt torr (2016)
 Fållornas och betenas inhägnader är trygga för svinen, i gott skick och av ett material som är
lämpligt för svinen (2016)
 Svinen har tillräckligt skydd mot dåligt väder i fållan och på betet
 Utomhus finns lämpliga utrymmen för isolering och skötsel av djuren
 Den fria golvytan i galtens box är minst 6 m²
Förhållanden i djurstallet
 Temperaturen är lämplig för svinen
 Belysningen är lämplig för svinen och sådan att djuren kan inspekteras och skötas på behörigt sätt
 Luftkvaliteten och luftfuktigheten är lämpliga för svinen
 Den mekaniska ventilationens funktion kontrolleras dagligen
o Det finns ett reservsystem som kan användas vid störningar
o Det finns vid behov ett larmsystem som ger larm vid störningar i ventilationen
o Larmsystemets funktion testas regelbundet
 Bullernivån i svinstallet är tillräckligt låg
Tillsyn över välbefinnandet
 Svinen inspekteras minst en gång om dagen (2016)
 Svinen har synkontakt med andra svin
 Svinen har tillgång till halm eller annan lämplig stimulans
 Sammanföring av olika grupper undviks (2016)
 Om det funnits spår efter hårda slagsmål i svingruppen, har nödvändiga åtgärder vidtagits (2016)
 Sjuka och skadade svin får ändamålsenlig omvårdnad
 Medicinsk behandling bokförs
 Antalet svin som dött på gården bokförs (2016)
 Suggorna ges lämpligt material att bygga bo av före grisningen (2016)
 Smågrisarna har en ändamålsenlig värmeapparat vid behov
 Suggan eller gyltan har rengjorts grundligt vid placering i grisningshäcken (2016)
 Smågrisarnas tänder klipps/slipas rutinmässigt på lägenheten endast om suggan har spenskador
(2016)
 Hangrisar i svinstallet kastreras endast före 8 dagars ålder
 Endast grisar som är äldre än 4 veckor avvänjs på svingården, i undantagsfall vid 3-4 veckorns ålder
(2016)
 Svinens svansar har inte kuperats och andra åtgärder som orsakar smärta har vidtagits bara av
tillåtna skäl (2016)

Utfodring och vattning
 Svinen utfodras minst en gång om dagen
 Svinen får lämpligt foder i tillräckliga mängder
 Svin som hålls i grupp kan äta samtidigt, om de inte hela tiden har tillgång till foder
 Svin som är äldre än 2 veckor har hela tiden tillgång till friskt dricksvatten
 Vattnings- och utfodringssystemets funktion kontrolleras dagligen (2016)
 Ett reservsystem finns med tanke på störningar i vattnings- och utfodringssystemets funktion (2016)
 Fodret och dricksvattnet hålls rena
 Om automatiska vattnings- eller utfordringssystem används, skall svinen vänjas vid att använda dem
(2016)

