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1. Sammanfattning 

Detta examensarbete tar upp en bedömningsfråga inom djurskyddet nämligen bogsår hos 

suggor, detta efter flytten av djurskyddsansvaret från kommunerna till länsstyrelsen som 

skedde år 2009. Fokus för examensarbetet har varit att ta reda på om det finns några skillnader 

i hur länsstyrelserna bedömer bogsår vid inspektion och följderna av anmärkningen. Arbetet 

ska dessutom kartlägga de olika sätten att se på problemet bogsår från flera berörda parter. 

Detta har gett att det inhämtade materialet kommer från tidsperioden januari 2009 till januari 

2011. De länsstyrelser som använts som urval för jämförelsen är Västra Götaland, Jönköping, 

Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne. De metoder som använts för att göra jämförelsen är 

granskande av offentliga handlingar samt intervjufrågor skickades till dem på länsstyrelsen 

som jobbar som djurskyddskontrollanter eller länsveterinär. Andra berörda organisationer, 

myndigheter och verksamheter har kontaktats och tillfrågats om hur de ser på bogsår som 

problem, så som Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Sveriges lantbruks universitet (SLU), 

Sveriges veterinärmedicinska anstalt och Svensk djurhälsovård. Fram till våren 2011 hade 

ingen studie gjorts huruvida flytten av ansvaret uppnått något resultat. År 2011 har 

länsstyrelsen, som hel myndighet, bestämt att genomföra ett projekt för att göra de olika länen 

mer likvärdiga i frågan om djurskydd.  

Frågan om bogsår har varit uppe för debatt, bland annat då en bonde hösten 2010 dömdes för 

djurplågeri i Varbergs tingsrätt för ett obehandlat bogsår. Denna dom hävdes våren 2011 av 

hovrätten.  

Resultatet visar att utifrån undersökningen av offentliga handlingar, från de sex 

länsstyrelserna, går det inte att dra någon slutsats att det finns skillnader i bedömningen. 

Resultatet från intervjuerna visar både på vissa skillnader och på många likheter angående 

problematiken. 
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2. Abstract  

In 2009, the responsibility for animal welfare was moved from the local authorities at the 

municipality(kommunerna) to the County Administrative Board(länsstyrelsen). This was a 

result of many differences between the different municipalities in how they handled animal 

welfare. Shoulder lesions of sows are a matter of opinion and therefore, a complicated 

question. Sows suffer from shoulder lesions for many reasons: e.g. the amount of straw 

available. During the autumn of 2010, a Swedish farmer was convicted of animal cruelty in 

Varbergs district court. This was later appealed in the Court of Appeals, where it was 

overturned. The verdict brought the question concerning shoulder lesions to the surface and 

has since then been heavily debated. In the rapport I have investigated if there are any 

differences regarding this matter between the counties. To do this I requested public 

documents from the counties of Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Skåne and 

Blekinge. I sent out a questionnaire to these counties to get as clear results as possible. The 

results from the public documents viewing showed no results, due to the fact that I could not 

view every document available. I had the opportunity to review the public documents of five 

of the six counties. In the question of the interview questionnaire four of the six counties 

answered. The results from the questionnaire show that similarities and differences could be 

observed. When interpretations of the law apply, different problems arise. This is something 

the County of Administration Board has taken in consideration and decided to work with this 

year. This thesis focuses on identifying and highlighting any differences between counties. 
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3. Inledning 

3.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och belysa i vilken utsträckning det 

förekommer bedömningsskillnader inom frågan om bogsår. Problemformuleringen för 

examensarbetet utvecklas följande: Finns det skillnader kvar i synen på bogsår nu när ansvaret 

förflyttats till länsstyrelsen?  Vilka skillnader och/eller likheter finns det mellan de olika 

länsstyrelserna? Vad anser länsstyrelserna om bedömningen av bogsår, som den är definierad 

i lagstiftningen? Finns det en skillnad mellan länsstyrelserna uppfattning av bogsår i laga 

mening och hur bogsårproblematiken behandlas vid inspektion? 

Syftet med examensarbetet är inte att kritisera någon enskild avdelning inom länsstyrelsen 

eller någon länsstyrelse som helhet eftersom de enbart kan arbeta efter djurskyddslagstiftning 

och de vägledande dokumenten de får från regering och jordbruksverket.  

3.2 Bakgrund 

År 2009 flyttades ansvaret för djurskyddet från kommunerna till länsstyrelserna. Syftet med 

detta var att bland annat minska bedömningsskillnaderna vid de utförda kontrollerna. Så, för 

att komma tillrätta med återkommande problem vad gäller likvärdig djurskyddskontroll över 

hela landet, föreslogs flytten av djurskyddsansvaret från kommunerna till länsstyrelsen(Ds 

2007:33).  

Bakgrunden till föreliggande examensarbete inom djurskydd är att belysa bristen på en 

uppföljning av denna flytt av djurskyddsansvaret. Ingen studie har hittills gjorts om huruvida 

flytten av djurskyddsansvaret har uppnått önskat resultat. Bland annat kvarstår frågan om 

skillnaderna faktiskt har minskat vid de bedömningsfrågor som flytten ämnade åtgärda. 

Jordbruksverket och länsstyrelserna har bestämt att under 2011 göra djurskyddskontrollerna 

mer likvärdiga och effektivisera arbetet med kontroller och administrativa 

uppgifter(Länsstyrelserna 2011). Flytten av ansvaret ansågs allmänt bero på de stora 

skillnaderna mellan kommunerna i deras resursfördelning till djurskyddet vilka gav upphov 

till olikheter inom genom landet. Dessutom gjorde det kommunala självstyret att 

Jordbruksverket och regeringen inte kunde åtgärda olikheter. Trots flytten till statlig 

verksamhet upplever aktörer och organisationer som Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och 

deras medlemmar att det fortfarande finns skillnader mellan bedömningarna i samband med 

inspektion(Andersson 2011, samtal).  

Detta arbete har inriktning på bedömningar inom grisnäringen och främst frågan om bogsår på 

suggor. Anledningen till att just bogsår är intressant att studera, är att det är en 

bedömningsfråga vid inspektioner och att dess subjektivitet är unik inom grisskötsel. 

Bedömningsfrågor är mycket svåra att få lika vid olika inspektioner. Dessutom är bogsår i det 

närmsta oundvikligt på suggor i en integrerad besättning eller smågrisbesättning. 

Anledningarna till att suggor får bogsår är många och olika. Bedömningsfrågor likt denna om 

bogsår inom djurskydd är svåra, dels för att djurskyddslagen är en förebyggande lag där 
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allmänna råd är just bara allmänna råd, dels för att det är så många fler faktorer som spelar in 

vid en inspektion förutom själva såret. 

Myndigheter och verksamhetsutövare har nytta av att få reda på om det fortfarande finns 

skillnader i bedömningen, så att regeringen eller Jordbruksverket kan vidta någon form av 

åtgärd för att kommer tillrätta med problemet. Bogsår tas inte upp specifikt i vare sig 

Djurskyddslagen eller L100. Självfallet ligger det även i djurens bästa att tydligare lagar och 

riktlinjer tas fram. 

Hösten 2010 kom en fällande dom i Varbergs tingsrätt för djurplågeri till följd av ett 

föreläggande i utgivet av länsstyrelsen Halland. Detta gjorde att diskussionen om bogsår och 

smågrisproduktion synliggjordes(Liljedahl 2010; Berglund 2010; Davidson 2010). Underlaget 

till domen var en kontroll gjord av Hallands länsstyrelse på en gård med svinuppfödning. 

Under denna kontroll uppmärksammade djurskyddskontrollanten att en sugga med 6 veckor 

gamla smågrisar hade ett blödande bogsår. Suggan hade svårt att resa sig, och när hon väl 

gjort detta kunde det konstateras att hon hade problem med att stå normalt. När suggan låg ner 

började hennes smågrisar böka runt i hennes sår och slicka i sig blodet, något som resulterade 

i att suggan skrek och försökte resa sig. Men då detta var för svårt fick hon bli liggande kvar 

på betonggolvet. Djurägaren hade sett såret i ungefär en vecka men inte ansett det vara till 

något problem för suggan. Under inspektionen blev suggan filmad vilket har använts som 

bevisunderlag i tingsrätten. Ärendet blev drivet till Varberg tingsrätt där djurägaren blev 

dömd till djurplågeri med följden av 120 dagsböter. Tingsrättens dom blev överklagad till 

Hovrätten för Västra Sverige(Varbergs tingsrätt 2010; Länsstyrelsen Halland 2009a; 2009b; 

2009c; 2010a; 2010b). Hovrätten gjorde bedömningen att frågan inte var tillräckligt utredd 

och att det inte fanns fog för att inte tro på djurägarens berättelse. Följden blev att de hävde 

tingsrättens dom och klargjorde att djurägaren inte kunde dömas för djurplågeri eller brott mot 

djurskyddslagen. Det hela avslutades 2011(Hovrätten för Västra Sverige 2011).  

Detta examensarbete ämnar undersöka länsstyrelser i södra Sverige eftersom den delen av 

landet har många svinproducenter.  De länsstyrelser som har kontaktas är Skåne, Blekinge, 

Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Västra Götaland.  

 

3.3 Bogsår 

Inom grisproduktion är det suggor som drabbas av bogsår 

och detta främst under tiden för digivning. Bogsår är en 

form av tryckskada som uppstår då suggan ligger ner på 

sidan och därmed stryper blodtillförseln till hudvävnaden. 

Suggors anatomi gör att trycket som bildas på bogbladet 

blir mycket högt, bogbladet är som en spets som klämmer 

skinnet mellan golvet och benet(figur 1). Suggan har inte 

någon välutvecklad muskulatur eller något fettlager runt bogbladet vilket ger ett mindre 

stötdämpande skydd. Bogsår är ett resultat av skadad eller 

död vävnad där det blir en ansamling av restprodukter som Figur 1 ett bogblad 
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till sist bildar ett synligt sår med skorpa och i värsta fall ett öppet sår(figur 2). Anledningarna 

till att bogsår uppkommer är olika och många. Det kan bero på ojämnheter i golv eller 

spaltgolv, ärftliga faktorer, tidigare bogsår, mängden strö eller dåligt hull inför grisning. 

Andra bidragande faktorer är exempelvis grisningsfeber som ger ökad risk för uppkomst av 

bogsår då de under grisningsfeber ligger mer still och tappar aptiten och därmed 

hullet(Holmgren m.fl. 2009; Jordbruksverket 2010).                

Det går delvis att förebygga uppkomsten av bogsår i en 

besättning genom att noggrant kontrollera hullet mellan 

betäckning och grisning, att se till att stallgolven är jämna, 

att det finns tillräckligt med utrymme som inte är spaltgolv 

för suggan att ligga på och genom att vara uppmärksam på 

tecken för grisningsfeber. Att öka mängden strö i en 

grisningsbox är diskuterbart då det i många fall skulle 

kunna vara en lösning medan i andra fall inte. Det beror på att suggan kan själv skjuta bort 

halmen för att hon finner det för varmt. Genom att hålla 

smågrisdelen av en grisningsbox välisolerad kan man 

sänka temperaturen i stallarna, vilket är fördelaktigt för 

suggorna som inte gärna vill ha över 16-18
o
C . Suggan och smågrisarna minskar mängden 

strö i boxen genom att äter även av halmen. Dessutom leker smågrisar med halmen vilket 

minska tillgången av halm för suggan att ligga på. Samt att när smågrisarna leker med halmen 

blir den smutsig och ohygienisk. Halm kan dessutom vid för stor mängd och hög fuktighet i 

stallarna utgöra en riskfaktor gällande bakterier och kan dessutom redan innan användning 

också innehålla mögel, bakterier och jästsvampar som är skadliga för smågrisar. Bakterier är 

inte heller bra för redan uppkomna bogsår(Holmgren m.fl. 2009; Jordbruksverket 2010).  

3.3.1 Avel, ärftlighet och forskning 

Forskning kring ärftlighet av bogsår har bedrivits på SLU och kommer att publiceras inom 

närmaste framtid. Forskningen har kunnat påvisa att bogsår är ärftligt samt att ett genetiskt 

samband finns till hull och hur hög suggans produktion är(Lundgren 2011, samtal). 

Idag avlas det till största delen hög tillväxt, lite späck, stora kullar, hög vikt på smågris vid 3 

veckors ålder, minskad tid mellan avvänjning och ny betäckning, låg ingrisningsålder, många 

väl fungerande spenar(Ouality Genetics 2011). Avelsarbetet strävar efter att ge 

högproducerande moderdjur med smågrisar som ger en högavkastning genom att hög tillväxt.  

Med dessa högproducerande djur med hög tillväxttakt på avkommor ställer allt större och 

större krav skötsel av moderdjuren. Idag väntar Quality Genetics på en rapport från forskning 

vid SLU om ärftligheten av bogsår för att kunna styra avelsarbetet mot hållbarare 

moderdjur(Nilsson Tengvald 2011, samtal). 

Svenska djurhälsovården tillsammans med Lantmännen och Svenska Pig har genomfört 

projekt inom grisnäringen och frågan om bogsår. Projektet har genomförts på gårdar anslutna 

till deras verksamhet. Projektet har gått ut på att minska andelen förekomna bogsår genom 

ändrad utfodrings rutiner i syfte att förbättra suggornas hull under dräktighet så väl som 

digivningsperioden. Dagens suggor är mer högproducerande och behöver en väl anpassad 

fodergiva för att kunna orka med de stor belastningar som dagens produktion utgör för 

Figur 2 ett öppet bogsår som blivit ett 

köttsår 
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suggorna. De kunde inte statistiskt säkerställa ändrad hullnivå men de kunde säkerställa att 

andelen bogsår genom detta utbildningsprojekt minskat från 35.4% till 20,7%(Johansson 

2010). 

3.4 Djurskyddsärende 

Ett ärende inom djurskydd börjar alltid med en kontroll på plats. En djurskyddskontroll 

initieras på olika sätt det kan var till följd av en inkommen anmälan, årligt planerade eller ske 

genom slumpmässigt utvald. En inspektion kan göras på hela verksamheten som involverar 

djur på kontrollplatsen eller på utvalda delar eller djurslag. Till en inspektion används i stor 

utsträckning checklistor som är speciellt framtagna för olika djurarter(Jordbruksverket 2010). 

Efter en kontroll skrivs en kontrollrapport baserat på anteckningar av djurskyddsinspektören. 

Kontrollrapporten ska sedan delges den djurägare som kontrollerats. Av en kontrollrapport 

framgår vilka eventuella brister som framkommit och vilka diskussioner som förts. I de fallen 

sak det också tydligt framkomma i rapporten vilka åtgärder länsstyrelsen tänker 

vidta(Jordbruksverket 2010).  

Det finns fyra olika följder av en kontroll(se figur 4). Den första är att inga brister upptäcktes 

och ärendet avslutas därmed med kontrollrapporten. I så fall kommer inga uppföljande 

kontroller att göras. Den andra är om det finns brister, men de är inte så allvarliga och 

djurägaren tar själv på sig ansvaret att åtgärda dessa brister. Då kommer en uppföljande 

kontroll att ske. Detta bygger dock på att djurägaren visar sig pålitlig och inte tidigare har 

åtagit sig att åtgärda brister men inte gjort detta. Kvarstår åtgärderna kan det leda till att ett 

föreläggande skrivs. Den tredje möjliga utgången av en kontroll är att ett föreläggande skrivs. 

Ett sådant skrivs om bristerna är allvarliga och påverkar djurskyddet på platsen. Den fjärde är 

att bristerna är så allvarliga att det måste ske ett omedelbart omhändertagande av djuren på 

platsen(Jordbruksverket 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 hur djurskyddsärenden kan handläggas på olika sätt, figuren är en förenklad beskrivning. 

Ett föreläggande är ett krav som djurägaren måste hörsamma och åtgärda. Förelägganden kan 

skrivas med eller utan vite som vid ett senare tillfälle kan utkrävas om bristerna inte åtgärdas 
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trots upprepade förelägganden. Ett föreläggande kan också leda till åtals väcks mot djurägaren 

i domstol för att föreläggandena inte har hörsammats(Jordbruksverket 2010). 

Kontroller och beslut från länsstyrelsen grundar sig alltid i bristernas allvarlighet och en 

riskklassificering som gjorts. En riskbedömning görs på alla tillsynsobjekt hos länsstyrelsen 

och utgör en del av grunden för en kontroll(Jordbruksverket 2010). 

3.5 Berörda lagrum i den svenska lagstiftningen 

I den svenska djurskyddslagstiftningen finns tre författningar som berör grisar i produktion. 

All djurskyddslagstiftning baseras på Djurskyddslagen (DL). Djurskyddsförordningen (DF) är 

ett allmänt förtydligande av djurskyddslagen. Därtill finns det flera föreskrifter för olika 

områden inom djurskydd. För grisar gäller förordningen om lantbruksdjur, L100 eller SJVSF 

2010:15. Dessa nedan citerade paragrafer har på ett eller annat sätt med bogsår att göra, det 

finns dock inga paragrafer i någon av författningarna som direkt styr eller tar upp just bogsår. 

Genom att följa dessa paragrafer minskar man risken för uppkomst av bogsår. Där föreskrivs 

att den person som står som ägare är skyldig att ge vård eller annan åtgärd för att minska 

lidandet som bogsår ger upphov till. Se bilaga 1 för kompletta paragrafutdrag. 

Djur ska behandlas väl och vårdas eller avlivas om sjukdom eller skada drabbar dem och det 

är djurägaren som är ansvarig för dem(DL 2,9 §; L100 5, 7, 14§). Då bogsår är en form av 

skada kan det hänvisas till dessa paragrafer vid inspektion. 

Grisar ska ha tillgång till strö för att tillgodose sitt naturliga behov att kunna böka och 

undersöka samt deras behov av komfort(L100 31§, 3kap. 7, 8, 11 §). Strö är en mjukgörande 

faktor på golven och har en tryckutjämnade egenskap. Därmed ökar ytan som suggans tyngd 

fördelas på. 

Djur ska hållas i en för dem bra miljö och ska vara anpassad efter det djurslag som vistas i 

utrymmena(DL 4§; DF 1b, 3§; L100 12, 13, 30§ 3 kap. 10§). Genom att ha miljön anpassad 

efter djurslaget minskar man många skador. 

Grisar får inte hållas bundna eller hållas på ett annat sätt som hindrar deras rörelsefrihet så att 

de därmed inte kan utföra naturliga beteenden(DL 6§; DF 14, 15§; L100 3 kap. 3, 9, 10 §). 

Genom att begränsa grisarnas rörelsefrihet ger man dem ingen möjlighet att variera sitt sätt att 

ligga på. Detta gör att trycket på bogbladet uppkommer oftare vilket leder till att det lättare 

uppstår ett bogsår. 

3.6 Statistik över djurskyddsförehavanden från Jordbruksverket 

De skillnader i den organisatoriska strukturen mellan då djurskyddslagarna efterhölls av 

kommunen kontra då länsstyrelsen ansvarar för lagarnas efterlevnad är väl synlig i statistiken. 

På Jordbruksverket för statistik över olika förehavanden gällande djurskydd. Det är en bra 

svarsfrekvens från de 21 enheterna i landet och har som lägst varit 92 % och de två senaste 

åren 100 %. Statistiken baseras på kommunernas och länsstyrelsernas årliga rapportering till 

Jordbruksverket. Följande tabell är ett utdrag ur deras statistik(Jordbruksverket 2011). 
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 2007 2008 2009 2010 

Årsarbetskrafter* 172 183 145 162 

Antal kända 

tillsynsobjekt 

87 073 87 691 Inga uppgifter 

givna 

Inga uppgifter 

givna 

Tillsynsobjekts** 

fördelning per 

arbetskraft 

507 475 Inga uppgifter 

givna 

Inga uppgifter 

givna 

Genomförda 

inspektioner 

22 813 23 018 12 731 12 882 

Antal 

omhändertaganden 

268 302 629 970 

* Antal arbetstjänster uttryck i heltidsanställning 

** Tillsynsobjekt är de platser som har djur och som därigenom kan bli kontrollerade  

4. Metod 

Metoden för föreliggande examensarbete är att begära ut offentliga handlingar från utvalda 

länsstyrelser, i form av kontrollrapporter och förelägganden från inspektioner. Dessa 

handlingar ska granskas för att användas som ett urval för att se om problemet är vida utbrett. 

Checklistor från inspektioner ses som onödiga att begäras ut, då brister noterade i checklistan 

återfinns alltid i kontrollrapporten. Dessutom kan i kontrollrapporten en lite mer utförlig 

beskrivning finnas.  

För att komplettera resultaten av granskningen av de offentliga handlingarna och för att 

tydligare kunna framhäva resultatet har intervjuer gjorts med en eller fler 

djurskyddsinspektörer eller länsveterinärer på de berörda länsstyrelserna. Detta har gjorts 

genom att skicka ut frågor via mail. På detta sätt kan intervjuerna även ge en indikation på hur 

bogsår bedöms i de länsstyrelser som under sina inspektioner år 2009–2011 inte observerat 

bogsår. Dessa intervjuer skall ses som stickprover. Resultaten från intervjufrågorna kommer 

inte redovisas på grund av att svarade ska få behålla anonymiteten. Eventuella iakttagelser 

kommer dock generellt att framföras.    

För att vidare kunna kartlägga problemet har intresseorganisationer och andra berörda 

myndigheter tillfrågats om de har arbetet med frågan. De tillfrågade är Lantbrukarna 

riskförbund, Sveriges lantbruksuniversitet, Sveriges veterinärmedicinska anstalt och Svensk 

djurhälsovåd. 

 

 

Tabell 1 Utdrag ur Jordbruksverkets statistik över djurskydd 
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5. Resultat 

5.1 offentliga handlingar 

Tabell 2 visar en sammanställning av materialet från länsstyrelserna.  

Länsstyrelse Kalmar Skåne Blekinge Jönköping Västra 

Götaland 

Kronoberg 

Antal 

handlingar 

- - 6 9 34 1 

Antal 

rapporter 

innehållande

bogsår 

- muntligt 

svar att 

inga 

handlingar 

innehållit 

bogsår 

2009-2011 

- - 1 - handlingar 

från villkorad 

läkemedels-

användnings 

projekt 

- 

Intervjusvar 1 1 1 - - 1 

 

Totala antalet kontrollrapporter inkomna 50 och totala antalet inkomna intervjusvar 4. 

5.2 Svar från Jordbruksverket, Sveriges veterinärmedicinska anstalt, Svenska 

Djurhälsovåd och Lantbrukarnas riksförbund 

Handläggare på Jordbruksverket hänvisade till dokumentet Vägledningen för 

kontrollmyndigheter m.fl. Bilaga gris som den skrift där problemet berörs, då Jordbruksverket 

inte gett utlåtande angående bogsår(samtal handläggare). 

Enligt samtal med handläggare på Sveriges veterinärmedicinska anstalt har inte forskning i 

frågan bedrivits.  

Svensk Djurhälsovård har genomfört hull- och utfodringsprojekt för att komma åt problemet 

med bogsår hos anslutna parter(Johansson 2011, samtal). 

Lantbrukarnas riksförbund anser sig uppleva en skillnad och har upprättat ett stöd för anslutna 

medlemmar i form av en skrift kallad Miljöhusesyn. Miljöhusesynen fungerar som en samlad 

guide till all lagstiftning och tvärvillkoren(Andersson 2011, samtal). 

5.3 Intervjufrågorna 

Detta är ett sammandrag av svaren på frågorna, hela dokumentet går att återfinna i bilaga 2. 
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Nr 1 Har Ni inspekterat någon smågrisproduktion under perioden januari 2009 till januari 

2011? 

      Inga avvikande svar, alla svarande länsstyrelser har inspekterat smågrisbesättningar. 

Nr 2 Hur många inspektioner görs på smågrisproduktion per år? 

      De planerar alla att genomföra kontroller på smågrisbesättningar i varierande antal. För en 

länsstyrelse är det avgörande hur många anmälningar som inkommer för att kunna avgöra hur 

många kontroller som ska utföras. 

Nr 3 Har Ni vid någon inspektion sett bogsår? 

      Två av de svarande länsstyrelserna hade inte påträffat bogsår vid kontroll medan de andra 

två vid kontroll hade observerat förekomst av bogsår. 

Nr 4 Vilken beskrivning stämmer bäst in på vad bogsår är? Ett välfärds problem, ett 

djurskydds problem eller uppfattas ej som ett problem.  

      Alla bedömer bogsår till att vara ett djurskyddsproblem och två anser även att det är ett 

välfärdsproblem. 

Nr 5 Vad av följande tror Ni skulle underlätta bedömningar vid inspektion: utökad checklista, 

utökning av L100 eller mer omfattande riktlinjer från Jordbruksverket. 

      Två länsstyrelser anser att nuvarande lagstiftning angående bogsår utgör ett fullgott skydd. 

Två anser att det skulle vara behjälpligt med utökade riktlinjer från Jordbruksverket i frågan.  

Nr 6 Vilken/vilka är de vanligaste bristerna Ni sett i besättningar där bogsår funnits i stor 

omfattning? 

      Två länsstyrelser har inte haft problem med bogsår i besättningarna. En omnämner dåligt 

med strö som orsak, den fjärde länsstyrelsen anser sig inte ha tillräckligt stort material för att 

kunna dra någon slutsats. 

Nr 7 Om 10 % av suggorna i en besättning har öppna bogsår, vad skulle Ni göra?  

      Denna fråga besvarades likvärdigt av länsstyrelserna och den förmodade utgången är ett 

beslut om föreläggande. Dock vill de även utreda anledningen till att bogsår har uppkommit i 

så stor utsträckning. 

Nr 8 Skriver Ni ett föreläggande baserat på bogsårets svårhetsgrad eller är det kvantiteten av 

bogsår?  

      Tre av fyra anser att både kvalité och kvantitet är avgörande faktorer vid kontroll, den 

fjärde länsstyrelsen har inte sett bogsår vid inspektion. 

Nr 9 Kan bogsår ses som ett oundvikligt problem i svinproduktion? 

      Enhetligt svarar alla att bogsår inte kan ses som oundvikligt vid produktion. 

 

Nr 10 Kan bogsår tolkas som onödigt lidande enligt djurskyddslagen (1988:534) 2§? 

      Tre svarade att bogsår kan ses som onödigt lidande och den fjärde att det beror på sårets 

storlek och hur långt gånget bogsåret är. 

 

Nr 11 Har Ni vid någon inspektion upplevt att verksamhetsutövaren ser bogsår som ett 
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problem? 

       Två länsstyrelser har inte haft problem med bogsår och har därför inte haft en diskussion 

med lantbrukaren angående problemet. Den tredje länsstyrelsen har inte upplevt att 

lantbrukaren ser bogsår som ett problem och den fjärde uttrycker att de flesta lantbrukare 

anser bogsår är ett problem i deras besättningar. 

 

Nr 12 Vid en bedömning av bogsår vilken faktor väger tyngst vid bedömningen? 

      På denna fråga har tre av länsstyrelserna svarat och de ger jämförelsevis homogena svar. 

De påpekar att det är en helhetsbedömning som är avgörande och att faktorer som kvantitet 

och allvarlighetsgrad är några av de avgörande faktorerna vid bedömning. 

  

Nr 13 Borde den svenska lagstiftningen innehålla mer av resultaten av EU projektet "Welfare 

Quality"? 

      En länsstyrelse kunde inte svara på frågan och två ansåg sig inte vara insatta i ämnet 

tillräckligt för att kunna göra en bedömning. Den fjärde angav att det möjligen skulle utgöra 

en skillnad om resultaten av forskningen inkluderades i svensk lagstiftning.  

Resultatet av intervjufrågorna är att skillnader och likheter mellan länsstyrelserna kunde 

observeras. Likheter kan observeras i svaren på frågorna 7, 8, 9, och 12 medan vissa 

skillnader kunder observeras i svaren på frågorna 5 och 11. Med fråga 5 som exempel var 

dessa svar givna: ” Om jag måste välja något tar jag det sista alternativet.” ”Omfattande 

riktlinjer från Jordbruksverket.” ”Tycker att problemet täcks in av punkterna veterinärvård 

och punkterna gällande liggytor och strömaterial.” ”Det är bra som det är.” 

6. Diskussion  

Det som kunde observeras i kontrollrapporterna var att djurskyddslagen är en förebyggande 

lagstiftning. Detta kunde observeras för att det förekom anmärkningar på saker som vid 

senare tillfällen kan ge upphov till bogsår. Det var i några kontrollrapporter som det fanns 

med anmärkningar på för lite strö och i en kontrollrapport var anmärkningen att bonden skulle 

sluta med att regelbundet fixera suggorna. Fixering av suggor så att deras rörelsefrihet 

komprimeras är endast tillåtet i Sverige temporärt, om suggan till exempel utgör en fara för 

smågrisarna eller sina skötare. Fixering sker vanligtvis med att en grindanordning trycker upp 

suggan mot en vägg, hon kan lägga sig ner men kan inte gå runt. Där kunde det konstateras att 

lagstiftningen faktiskt fungerar som det var tänkt genom att förhindra att djurskyddsproblem 

uppstår.  

Av intervjumaterialet kunde en liten skillnad urskönjas i svaren på frågorna 5 och 11, om vad 

som skulle underlätta vid en kontroll och om verksamhetsutövaren upplevt bogsår som ett 

problem. Det som var mycket intressant är skillnaden i svar på frågan 5, angående om 

inspektörer som vill se någon i ändring lagstiftning eller andra styrande dokument, med mer 

utförliga vägledningar som stöd i arbetet. Det intressanta i frågan är främst hur inspektörerna 

själva upplever ett behov eller ser utrymme för förbättring och klargöranden av lagstiftningen. 

Det är inspektörerna i fält som kan se hur lagstiftningen tillämpas samt att de har en nära 

kontakt med djurägarna. Att det finns inspektörer som vill ha mer handledning från 
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Jordbruksverket visar att bogsår är en svår fråga som inte allt är lätt att fatta ett beslut 

gällande. 

Vad det gäller fråga 11 beror uppfattningen på i vilken utsträckning problemet påträffats. Har 

inga kontrollerade gårdar haft bogsårsproblem så uppfattar inte länsstyrelsen att bogsår är 

något problem. Är förhållandet det omvända skiftar däremot uppfattningen, en 

medeluppfattning skulle kunna framkomma i en landsomfattande undersökning. Även bland 

dem som observerat bogsår vid kontroll har fått olika respons från verksamhetsutövarna som 

visar att även hos verksamhetsutövare har inte frågan om bogsår en självklar bild.   

Frågorna 4 och 7, om vad bogsår bör klassificeras som och vad kontrollanterna skulle göra 

om de upptäckte lite mer omfattande bogsår, var frågor där det kunde förväntas skillnader då 

dessa två frågor inte har något absolut korrekt svar utan är mer av diskussionsart. Att det är 

diskussionsfrågor gör dem mycket intressanta och där skulle eventuella skillnader kunna 

upptäckas om en större undersökning i frågan skulle genomföras.  

Antalet handlingar från varje länsstyrelse styrs av flera faktorer som hur många 

grisverksamheter som finns i länet, hur många inspektörer som är anställda men också hur 

förhållandena i kommunerna var innan länsstyrelsen tog över verksamheten. När länsstyrelsen 

tog över och det i ett län fanns många kommuner som negligerade djurskyddet kan arbetet i 

början blivit mycket omfattande. De praktiska åtgärderna med det som hamnat på efterkälken, 

gör att arbetet med rutinkontroller inte kommit igång snabbt då det fanns andra mer tryckande 

saker att ta itu med. Här kommer statistiken Jordbruksverket för in som mycket intressant där 

man kan se en minskning i antalet arbetskraft samt en minskning av antalet utförda 

inspektioner, något som i mångt och mycket förmodligen kan härledas till stora 

organisationsomställningar som skedde i och med flytten av djurskyddet. Med statistiken som 

bakgrund kan man också diskutera om förbättringar skett om man ser till exempelvis antalet 

omhändertagningar där det skett en ökning. Vissa orter har fått en liten förstärkning när 

ansvaret flyttas från ibland hårt belastade små orter till länsstyrelsen. Med tiden kommer 

antalet omhändertagningar att avta igen då länsstyrelserna arbetat ikapp och då kommer ett 

mer normalt läge återupptas. Att intervjufrågorna kom ut efter direktivet från länsstyrelsen, att 

de ska sluta svara på enkäter med mera, kan vara en bidragande faktor till den låga 

svarsfrekvensen. 

Vad det gäller de offentliga handlingarna kan de två år som förflutit varit en för kort tid för 

länsstyrelserna att hinna ikapp eventuellt arbete som kvarstått från kommunerna. Resultatet 

påverkas av att anmälningar på suggor i smågrisbesättningar och integrerade besättningar inte 

förekommer i stor utsträckning. Till skillnad från slaktsvin inte är synliga för allmänheten. 

Slaktsvin transporteras av andra människor än djurägaren och på slakterierna genomförs en 

kontroll av grisarna. Slakterier ska anmäla till tillsynsmyndigheten om de ser att det är något 

fel med grisarna. 

Man skulle kunna diskutera möjligheten att länsstyrelserna blir mer styrda i frågan om 

kontroller, att de skulle få direktiv från Jordbruksverket att inspektera ett visst antal gårdar 

med exempelvis grisar. En generalisering över landet skulle troligen inte förbättra resultaten 

av kontrollerna, även om det skulle ge ett större underlag för länsstyrelsen att arbeta med, för 
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varje län har så olika förutsättningar. Ett exempel skulle kunna vara att ett län har tio 

grisbönder och direktivet säger att länsstyrelsen ska göra 15 griskontroller. Det är inte möjligt 

att genomföra då det blir fler kontroller än kontrollobjekt. Det skulle eventuellt gå att sätta ett 

procenttal, exempelvis att 60 % av alla grisgårdar ska bli kontrollerade per år. Men det skulle 

också innebära att Jordbruksverket och regeringen måste se till att det finns budgeterat 

utrymme för att på vissa länsstyrelser kunna utöka antalet djurskyddskontrollanter.  

Skillnader i bedömningar vid olika inspektioner inom olika län kan inte uteslutas helt, även 

om de skulle kunna minskas genom olika former av projekt. Just bedömningsfrågor är svåra, 

dels för att det är just bedömningar som måste göras och dels för att man som myndighet inte 

får ”tycka”, men att bli nödgad till att göra en bedömning kan ses som en form av tyckande. 

Att enbart en part inom djurskydd genomför en förändring kommer inte lösa problemet med 

bogsår. Det kommer att krävas engagemang från såväl djurskyddsmyndigheten som från 

lantbrukare, organisationer och forskare. 

Som kontrollant för en myndighet har man en yrkesmässig och professionell roll, vilken är 

delvis baserad på en distansering gentemot dem man utför kontrollen hos. Att engagera sig i 

varje fall personligen är inte möjligt samt att det innebär att man inte utför sitt arbete på ett 

korrekt sätt. När djurskyddet var kommunens ansvar var det färre tillsynsobjekt för 

kontrollanterna. Detta kanske gjorde att verksamhetsutövarna känt att de haft en mer informell 

kontakt med kontrollanterna då de vetat vilka som jobbat på avdelningen. När 

djurskyddsansvaret flyttade till länsstyrelsen och blev en myndighet med mycket större 

tillsynsområde kan detta ha gjort att verksamhetsutövarna upplever kontrollerna som mer 

byråkratiska. En idé kan vara att inrätta en avdelning med syfte att hjälpa och ge rådgivning 

inom djurskydd till verksamhetsutövare. Denna avdelning skulle kunna ge råd i förebyggande 

syfte samt efter en kontroll hjälpa till med att förklara delar av kontrollrapporter och 

förelägganden som verksamhetsutövaren finner oklara. Denna enhet skulle också kunna ge 

stöd så att verksamhetsutövarna själv kan åtgärda brister innan kontrollanten kommer och 

därmed inte riskera att förlora EU stöd eller andra bidrag. Det kan vara svårt för den enskilde 

verksamhetsutövaren att sätta sig in i hela lagstiftningen och fullt ut förstå vad som menas 

med exempelvis mindre avvikelser. Med inrättandet av en dylik avdelning skulle 

kommunikationen mellan kontrollanterna och verksamhetsutövarna underlättas.  

I denna undersöknings inkomna intervjumaterial från länsstyrelserna kunde inga markanta 

skillnader observeras, utan som helhet i stora gällande frågor som exempelvis fråga 7 blev 

utfallet teoretiskt lika. Det kan dock inte helt uteslutas att signifikanta skillnader kan påvisas 

om en landsomfattande undersökning görs, då det i denna undersökning enbart är ett urval av 

sex stycken länsstyrelser som harmedverkat. Därmed ska denna undersökning inte ses som ett 

absolut resultat utan ska snarare betraktas som ett pilotprojekt. Denna undersökning kan 

användas som utgångspunkt för kommande undersökningar och åtgärdsförslag.  Ett viktigt 

steg på vägen är länsstyrelsens projekt som kommer att genomföras år 2011 som tillsammans 

med ytterligare forskning från verksamhetsnäringens sida har potential till ett mycket gott 

resultat.   
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I och med att bogsår är ett väl dokumenterat medicinskt problem inom djurhållning av suggor 

och ett allvarligt hälsoproblem kan det tyckas förvånande att Jordbruksverket inte någon gång 

blivit ombedda att ge ett utlåtande i frågan. Ett expertutlåtande från Jordbruksverket har ingen 

juridiskt bindande effekt men skulle ge såväl domstolar som djurskyddskontrollanter ett stöd 

och skulle det bli en fällande dom ger det ett värdefullt prejudikat som kan följas.  

Att Sveriges veterinärmedicinska anstalt inte forskar i området kan ha sin grund i som för 

många andra myndigheter att göra med anslag och att bogsår prioriterats ner för mer 

pressande problem. Som problem med parasiter som blivit resistenta mot avmaskningsmedel.    

Svensk djurhälsovård har börjat med ett bogsårprojekt hos sina anslutna medlemmar som 

förhoppningsvis kommer ge ett positivt utslag för suggor. Precis som LRF införda systemet 

Miljöhusesyn bygger detta på en frivillig deltagande basis. Att dessa system/projekt har en 

frivillig basis har både för- och nackdelar. En fördel är att en lantbrukare själv kan få hjälp 

och stöd i sin strävan att genomföra förbättringar i sin djurhållning. En av den frivilliga 

aspektens nackdelar är just att, att anslutningen till systemet/projekt baserar sig på att 

djurhållaren aktivt eftersöker information om ett sådant stöd. Vanans makt och invanda 

rutiner för djurhållning kan göra det svårt att nå ut till och motivera lantbrukare, för LRF och 

Svensk djurhälsovård, att se över sin verksamhet och metoder.    

7. Slutsats 

I denna undersökning har det insamlade inte visat några uttalade skillnader mellan de olika 

länsstyrelserna när det kommer till bedömningen av bogsår. De fysiska faktorerna som styr 

uppkomsten av bogsår är många och dessutom måste det tas hänsyn till de ekonomiska 

incitamenten för lantbrukarna, vilket gör att problemet med bogsår är svårt att komma tillrätta 

med. Ökad kunskap och forskning om de bidragande faktorerna för uppkomst av bogsår 

skulle ge friskare djur vilket i sin tur ger för lantbrukaren en högre avkastning. För 

djurskyddsenheterna skulle det innebära att mer tid skulle friläggas till andra 

djurskyddsproblem. 

Då det inte uppfattas av alla att skillnader i arbetet med djurskyddsfrågor har minskat efter 

flytten av ansvaret, är frågan vad kan göras för att avhjälpa detta.  Det finns huvudparter som 

skulle kunna genomföra förändringar för att minska problemen som regeringen, länsstyrelsen 

samt verksamhetsutövare och organisationer.  

Regeringen skulle kunna med hjälp av Jordbruksverket utveckla lagstiftningen och dess 

vägledningar för att ge en tydligare agenda för djurskyddsinspektörer att följa. För att minska 

tolkningsmöjligheterna och göra lagstiftningen mer lättfattlig för alla berörda parter som inte 

arbetar med lagstiftning dagligen vore en utveckling och ett förtydligande av lagstiftningen 

önskvärt. Djurskyddslagstiftningen är en förhållandevis ny lagstiftning, grundad 1988, vilket 

gör att den inte hunnit genomgå lika många revideringar.   

Länsstyrelsen kan, som det nu planerade, genomföra projekt för att få en genomgripande lika 

hantering av djurskyddsärenden i hela riket. Flytten av ansvaret skedde för enbart två år sedan 

vilket kan innebära att systemet kan lida av lite ”barnsjukdomar” i samband med 
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anpassningen till de annorlunda systemen vid länsstyrelsen.  Närmare samarbete mellan länen, 

kontinuerliga utbildningar och uppdateringar är konkreta sätt att arbeta för att minska 

skillnader. Att fortlöpande arbeta med kommunikationen mellan myndighet och 

verksamhetsutövare för att minska spänningarna vid kontroll, då verksamhetsutövaren ofta är 

så nervös att djurskyddskontrollanternas ord inte alltid tolkas helt rätt.   

Med forskning kan samband mellan olika faktorer upptäckas, vilket skulle ge möjligheten att 

förbättra situationen genom att möjliggöra för förändringar. Ett exempel på detta är 

forskningen bedriven av Helena Lundgren på SLU om bogsårs ärftlighet. Genom resultatet att 

bogsår är ärftligt kan avelsarbetet modifieras för att minska den ärftliga faktorns inverkan. Det 

går också att visa att genom forskning och projekt om de olika faktorer som kan leda till att 

andelen bogsår i besättningar minskas, vilket framgår av Svenska Djurhälsovådens projekt. 

Verksamhetsutövare och organisationer kan fördjupa sina kunskaper inom lagstiftning. 

Organisationen LRF uppfattar att det är paragrafer med visst utrymme för tolkning som utgör 

ett problem och att utfallet av dessa paragrafer blir olika mellan länen. LRF tror att om 

verksamhetsutövarna erbjöds möjligheter att med kontrollanterna diskutera frågorna vid andra 

tidpunkter än vid kontroll skulle intresset från verksamhetsutövare vara stort. Vid kontroll 

finns en stor nervositet kopplat till eventuella ekonomiska förluster till följd av kontrollen. 

Verksamhetsutövare kan känna att de inte har kontakt med en annan människa utan med en 

myndighet(Andersson, H, 2011, samtal).  
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9.0 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 Utdrag ur djurskyddslagstiftningen 

Djurskyddslagen 1988:534 (DL) 

2§ Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Djur 

som används i djurförsök skall inte anses vara utsatt för onödigt lidande eller 

sjukdom vid användningen, om denna har godkänts av djurförsöksetisk nämnd. 

Lag (2005:1226) 

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

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

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot viss djurhållning. 

Lag(2007:362) 

6§ Djur får inte hållas bundna på ett för djuren plågsamt sätt eller så att de inte 

kan få behövlig rörelsefrihet eller vila eller tillräkligt skydd mot väder och vind. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

ytterligare föreskrifter om hur djur får hållas bundna. Lag (2007:362) 

9§ Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar 

tecken på ohälsa, skall djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av 

veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår 

att djuret måste avlivas omedelbart. Lag (2003:1077) 

Djurskyddsförordningen 1988:539 (DF) 

1b § Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall vara så rymliga att 

samtliga djur i utrymmet kan ligga samtidigt och röra sig obehindrat. 

Utrymmena skall utformas så, att djuren kan bete sig naturligt. 

3 § Inredningen i djurstallar och i andra förvaringsutrymmen för djur samt 

utrustning i häng skall vara utformade så, att den inte tillfogar djuren skador 

eller medför risk för djurens hälsa. Inredning och övrig utrustning får inte hindra 

djuren att bete sig naturligt, otillbörligt inskränka deras rörelsefrihet eller annars 

verka störande på dem. Förordning(2002:723) 

14 § Svin skall hållas lösgående. 

15 § Fixeringsanordningar för svin får inte användas annat än tillfälligtvis.  

Utrustning eller anordning som ger djur elektrisk stöt i avsikt att styra deras 

beteende får inte användas. Anordningar av det slaget får inte heller finnas 

monterade i stall, andra förvaringsutrymmen för djur eller häng. 

Förbudet i andra stycket gäller inte användningen av elstängsel. 

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om 
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1. Villkor för användning av elstängsel, 

2. Undantag från förbud i andra stycket när det gäller elektriska pådrivare och 

elavvisare på fodervagnar, samt 

3. Villkor för sådan användning som är tillåten enligt föreskrifter meddelade 

med stöd av 2. Förordning (2007:484)  

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om 

djurhållning inom lantbruk m.m. SJVFS 2010:15, L100 

1 kapitel Gemensamma bestämmelser 

5§ Djurägaren och djurhållaren har ansvaret för djurens välbefinnande. Djur ska 

normalt ses till minst en gång dagligen om inte annat framgår av denna 

författning. 

Nyfödda, sjuka eller skadade djur samt djur som beter sig onormalt ska ses till 

oftare. Detsamma gäller för högdräktiga djur, särskilt vid tiden kring 

förlossningen. 

Djur ska hållas på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter. 

Personer som handhar djur ska ha tillräkliga kunskaper och färdigheter samt 

vara tillräkligt många för att dessa föreskrifter ska kunna följas. 

7§ Djuren ska hållas tillfredsställande rena. 

12 § Golv och liggytor ska ha en jämn och halksäker yta. 

Boxar eller liggytor med rörligt golv samt utgödslingssystem i öppna 

skrapgångar ska utrustas, utformas och skötas så att djuren inte tillfogas skador 

och så att utrustningen inte inverkar menligt på djurens beteende och hälsa. 

Detsamma gäller utformningen av dränerande golvytor. 

13§ Liggytor ska hållas rena och torra samt vara anpassade efter djurslag och 

stallklimat (termisk komfort). 

14 § Djur som behöver särskild vård ska kunnas tas omhand lösgående i ett 

närbelagt utrymme och ska där vid behov kunna hysas individuellt. Utrymmet 

ska ha ett klimat som djuren är vana vid. 

För utegångsdjur och för djur som under den kalla årstiden hålls i stallar med 

utomhusliknande klimat ska det även finnas behandlingsplatser som kan värmas 

upp eller på annat sätt vara anpassade så att djurens behov av termisk komfort 

tillgodoses. 

För mjölkkor ska sådant utrymme som avses i första stycket vara utformat och 

anpassat så att mjölkning kan ske i utrymmet. 

Första stycket gäller inte fjäderfästallar där sjuka eller skadade djur omedelbart 

avlivas.  

30 § Stallutrymmen ska rengöras och utgödslas minst en gång dagligen om inte 

systemet för djurhållningen är uppbyggd för andra rutiner som ger god hygien. 
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Vid kontinuerlig djurhållning ska stall eller stallavdelning rengöras noggrant 

minst en gång årligen. Vid omgångsuppfödning ska stall eller stallavdelning 

rengöras noggrant före varje insättning av ny omgång djur. Fjäderfästallar ska 

dessutom desinficeras innan en ny omgång djur sätts in. 

31 § Strömedel ska vara av lämplig typ och ha god hygienisk kvalitet. 

3 kapitel särskilda bestämmelser för gris 

3§ En digivande sugga rörelsefrihet får begränsas under smågrisarnas första 

levnadsdagar genom användandet av skyddsgrind eller motsvarande anordning 

om hon uppvisar ett aggressivt eller onormalt beteende som utgör en uppenbar 

skaderisk för smågrisarna. 

Skyddsgrind eller motsvarande anordning får också användas under det dagliga 

skötselarbetet om suggans beteende utgör en uppenbar skaderisk för skötaren 

samt när suggan hanteras för vård och behandling. 

Grupphållna suggor och gyltor får stängas in i bås när de utfodras eller när de 

hanteras för vård eller behandling.  

7§ Strömedel till gris ska ha sådana egenskaper samt ges i sådan mängd att 

grisarnas sysselsättningsbehov och komfort tillgodoses.  

8§ Under veckan före grisning ska suggor och gyltor ha tillgång till strömedel 

som ger dem möjlighet att utföra bobyggnadsbeteenden. 

9§ I ett stall ska grisarna ha tillgång till utrymme som ger dem möjlighet att 

utnyttja olika delar av utrymmet för att ligga, äta och gödsla. Liggplatsen får inte 

bestå av gödseldränerande golv.   

10§ Minst tre fjärdedelar av föreskriven liggarea i en ströad liggbox för 

digivande sugga ska bestå av ett golv som inte är dränerande golv. Denna del av 

liggarean ska vara sammanhängande rektangulär yta som spänner över hela 

boxbredden. Övrig del av den föreskrivna liggarean får bestå av dränerande golv 

med en största spaltöppning på 11mm och med minsta stavbredd på 11mm. Om 

det dränerande golvet är av betong ska stavbredden dock vara minst 80mm.  

11§ Inför grisning ska suggor och gyltor kunna disponera utrymmet i en 

grisningsbox så att de kan utföra bobyggnadsbeteenden.  
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9.2 Bilaga 2 Intervjufrågor 

Intervjufrågor till examensarbete Halmstad högskola 

1) Har Ni inspekterat någon smågrisproduktion under perioden januari 2009 till januari 2011? 

2) Hur många inspektioner görs på smågrisproduktion per år? 

3) Har Ni vid någon inspektion sett bogsår? 

4) Vilken beskrivning stämmer bäst in på vad bogsår är? Ett välfärds problem, ett djurskydds 

problem eller uppfattas ej som ett problem. 

5)Vad av följande tror Ni skulle underlätta bedömningar vid inspektion: utökad checklista, 

utökning av L100 eller mer omfattande riktlinjer från Jordbruksverket. 

6) Vilken/vilka är de vanligaste bristerna Ni sett i besättningar där bogsår funnits i stor 

omfattning? 

7) Om 10% av suggorna i en besättning har öppna bogsår, vad skulle Ni göra?  

8) Skriver Ni ett föreläggande baserat på bogsårets svårhetsgrad eller är det kvantiteten av 

bogsår?  

9) Kan bogsår ses som ett oundvikligt problem i svinproduktion? 

10) Kan bogsår tolkas som onödigt lidande enligt djurskyddslagen (1988:534) 2§? 

11) Har Ni vid någon inspektion upplevt att verksamhetsutövaren ser bogsår som ett problem? 

12) Vid en bedömning av bogsår vilken faktor väger tyngst vid bedömningen? 

13) Borde den svenska lagstiftningen innehålla mer av resultaten av EU projektet "Welfare 

Quality"? 


