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Abstract 

The purpose of this report is to review and revise The Swedish Board of Agriculture’s guidance 

information for pigs and to make it more comprehensible to avoid ambiquity. The guidance 

information for pigs is used by animal welfare inspectors for guidance when they perform their 

supervision. The guidance information for pigs is written by The Swedish Board of Agricultural and 

it is a document of 37 pages and no pictures. In some cases The Animal Welfare Act and The 

Animal Welfare regulation allows subjective judgments. Therefore, it is utmost importance to have 

an unambiguous guidance information in order for the animal welfare inspectors to interpret the 

law. A revision of the The Swedish Board of Agriculture’s guidance information was performed and 

new text has been added to the document. Several blocks of text have been removed and images 

clarifying difficult and borderline situations have been added. Literature such as scientific papers, 

and The Animal Welfare act and regulation has been studied. Discussions with experts have been 

held to get a general picture of the problem. The new guidance information has been reviewed and 

given constructive criticism by veterinarian Katarina Karlsson, specialized in pigs, at The Swedish 

Animal Health Association. The new guidance information has also been reviewed by animal 

welfare inspectors working at the county administrative board of Södermanland. To assure a good 

welfare for the animals in the Swedish pig farms, more knowledge transfer and cooperation is 

needed between veterinarians, breeders and the authorities. The shared knowledge will then 

hopefully make the Swedish pig livestock farming competetive in Europe and result in good welfare 

fore the pigs.  

 

 

Sammanfattning 

Syftet med rapporten är att omarbeta Jordbruksverkets vägledningsinformation för gris för att 

förenkla den och göra den mer tydlig och lättförståeligt. Jordbruksverkets framtagna 

vägledningsinformation används som vägledning till checklistorna som djurskyddstillsynen  baseras 

på. Vägledningsinformationen för gris består av mycket text och inga bilder. Då djurskyddslagen 

och djurskyddsföreskrifterna i vissa fall ger utrymme för subjektiva bedömningar är det relevant att 

ha en välformulerad vägledningsinformation för att djurskyddsinspektörerna ska veta hur de ska 

tolka lagstiftningen.  

 

En granskning av Jordbruksverkets vägledningsinformation och en omarbetning har gjorts. Ny text 

har tillkommit och stora delar textstycken från den ursprungliga vägledningsinformationen har 

tagits bort. Den omarbetade vägledningsinformationen har även kompletteras med förtydligande 

bilder. Litteratur, vetenskapliga rapporter och lagtext har studerats och diskussioner med sakkunniga 

personer har bidragit till att få en helhetsbild av problemet. Fotografering och observationer i 

grisstallar har gjorts. Den omarbetade vägledningsinformationen har granskats och givits 

konstruktiv kritik av svinhälsoveterinär Katarina Karlsson på Svenska Djurhälsovården och av 

djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Södermanland.  

 

För att uppnå en god välfärd hos våra svenska grisar krävs ett aktivt samarbete mellan 

avelsansvariga, veterinärer, djurhållare och myndigheter. Då höjs kunskapsnivån generellt och 

gynnar i slutledet våra svenska grisar. Något som förhoppningsvis också kan göra den svenska 



 

 

grishållningen konkurrenskraftig i Europa. 

 

 

 

Förord 

Kvalitén på djurskyddstillsynen måste förbättras och kunskapsnivån om djurs välfärd måste 

generellt bli högre. Rapporten är tänkt som underlag för att kunna föra kvalitetsarbetet i rätt 

riktning. Jag vill tacka min handledare Helena Kummel som kom på idén till rapporten. Helena har 

varit ett stort stöd under arbetets gång och hon har kommit med värdefull feedback och bistått mig 

med sina goda kunskaper. Jag vill också tacka Katarina Karlsson, svinhälsoveterinär på Svenska 

Djurhälsovården som bistått med sin höga kompetens kring grisar och som har granskat och givit 

konstruktiv kritik på min omarbetade vägledningsinformation. Jag vill även tacka Länsstyrelsen i 

Södermanland för att de har granskat vägledningsinformationen och kommit med synpunkter. 

Naturbruksgymnasiet Munkagård och deras grisförman Sven-Göran Svensson vill jag också tacka 

då jag fick möjlighet att tillbringa tid i deras grisstallar för observationer och för fotografering. Tack 

också till Sylvia Persson på SLU för givande diskussioner om grisar, golv till grisar och deras 

välfärd. Utan er hade denna rapport inte varit möjlig. 

 

Liselotte Sager 
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1. Inledning 

Ansvaret för tillsyn av djurhållning låg tidigare hos kommunen men sedan 2009 utförs den av 

Länsstyrelsen. På varje Länsstyrelse arbetar det djurskyddsinspektörer som har som uppgift 

att inspektera djurhållning på rutin, men då arbetsbelastningen i nuläget är hög så är de i första 

hand tvungna att prioritera inkomna anmälningar. När inspektörerna utför tillsyn skall 

bedömningen baseras på djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Djurskyddslagen är 

också detaljbeskriven genom djurskyddsföreskrifter och i det dagliga arbetet använder sig 

inspektörerna av checklistor och vägledningsinformation som Jordbruksverket tillhandahåller. 

Checklistorna är till för att inspektörerna ska komma ihåg att bedöma samtliga punkter i 

djurhållningen och vägledningsinformationen är en förklaring till hur punkterna på 

checklistorna ska bedömas. För att vägledningsinformationen ska vara till hjälp i 

djurskyddsinspektörens arbete är det viktigt att den är lättläst och tydlig. Förutom 

djurskyddslagen och djurskyddsförordningen så styrs grishållningen av L100 Statens 

Jordbrukverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m. (2010). 

Där finns regler som anger miniminivån om hur grisar ska hållas och skötas. Vanligast 

förekommande förelägganden i grisbestättningar är: bristfälliga hyddor, dålig hygien, 

begränsad tillgång på vatten samt strömängd. (Ingela Björklund, personlig kommunikation, 11 

juni 2012) 

 

Svinproduktionen i Sverige är på ständig nedgång. Dåligt betalt för griskött gör att 

grisböndernas fortsatta existens i Sverige är starkt hotad. I november 2009 spreds bilder av 

vanvårdade grisar i massmedia och blev ett hårt slag mot svenska grisbönder. (Bohusläningen, 

2009) Minskningen av antalet grisbesättningar gör att kunskapsnivån om grisar minskar bland 

befolkningen. Avsaknad av inblick i grisnäringen gör att det kan vara svårt för 

djurskyddsinspektörer att göra en korrekt bedömning av grisbesättningarnas djurhållning. Det 

är viktigt att ha förståelse för grisbondens stora, och inte alltid så lönsamma, arbetsbörda och 

se djurhållningen som en helhet. För att möjliggöra det så krävs det en hög kompetens hos 

djurskyddsinspektören. Lantbrukets djur hjälper till att hålla landskapen öppna och det är 

därför viktigt att ge djurhållarna bra förutsättningar för en god djurskötsel med en hög välfärd. 

Djurskyddsinspektören kan bidra till detta genom att agera som rådgivare och informatör och 

hålla en dialog med djurhållaren för att underlätta för denna att uppfylla lagkraven. 

 

1.2 Frilevande grisar  

Grisen, Sus scrofa, är en domesticerad art av vildsvinet. Vildsvin är ett socialt djur som lever i 

maternella flockar vilket innebär att flera hondjur lever tillsammans med sina smågrisar. Det 

är den största och äldsta suggan som är flockens ledare. Äldre galtar lever solitärt och 

kommer endast i kontakt med hongrisarna under brunstperioden. Unggaltar som blivit 

könsmogna lever i ”ungkarlsflockar” (Ewing, 2011). 

 

Grisen har, till skillnad från andra hovdjur, ett bobyggnadsbeteende. Grisen bygger ett bo för 

vila och ett bo för grisning. I vilt tillstånd lämnar suggan flocken för att bygga ett bo strax 

innan grisning. Där stannar hon kvar i ungefär en vecka med smågrisarna innan hon tar dem 

med till övriga flocken. Den frilevande suggan ger sina smågrisar di tills de är 12-15 veckor 

gamla. Suggan får en kull om året och genomsnittsvärdet är fyra smågrisar per kull. 

Grisningen infaller i regel under våren, men det förekommer födslar under andra delar av året 

också (Lantbrukarnas riksförbund – LRF, 2008).  
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Grisar är omnivorer, allätare, och livnär sig av både animalisk och vegetarisk föda. Frilevande 

grisar äter gärna växter och svamp men fångar även små djur. När de söker föda brukar de 

ofta böka runt med trynet i marken (Jensen, 1993). 

 

Grisen är ett renligt djur och har speciella platser där den gödslar och urinerar. (Andersson, et 

al. 2009) 

 

1.3 Grisen som produktionsdjur 

På grund av sin sociala flockstruktur så är det att föredra att samma grisar hålls i en intakt 

grupp från födsel till slakt i en grisbesättning eftersom omgrupperingar leder till stress och i 

värsta fall osämja och slagsmål (Jensen, 1993). 

 

Tidpunkten för när gyltan blir könsmogen är mest beroende av mängden kroppsfett och ålder, 

men det brukar inträffa när hon är ca 6-7 månader gammal. För att få en bra och tydlig brunst 

kan s.k. ljusprogram användas, vilket innebär att man styr ljusets längd i stallarna. 

Rekommendationen för ljusprogrammet är följande (Ewing, 2011): 

 

 Fram till att djuren är 4 månader gamla så bör de ha 12 timmar ljus och 12 timmar 

mörker. 

 När djuren är äldre än 4 månader gamla så bör de ha 8 timmar ljus och 16 timmar 

mörker. 

 

Hongrisen är dräktig i ca 114 dagar och medelvärdet för antal födda smågrisar är ca 10 st. 

(Dalin , 2000). Det är viktigt att smågrisarna får i sig råmjölk från suggan omgående då 

råmjölken innehåller viktiga antikroppar som smågrisarna behöver för att utveckla sitt 

immunförsvar. Smågrisarna får avvänjas tidigast vid 4 veckors ålder. Avvänjningen innebär en 

stor omställning för smågrisarna och diareér är vanligt förekommande under denna period. 

Dels p.g.a. att smågrisarnas mage inte är van vid att inta så stora mängder torrfoder och dels 

för att smågrisarna inte är vana vid att styra foderintaget själva (Andersson, et al. 2004). 

 

Till äldre grisar används ofta foderblandringar av olika slag. Foderblandringarna består av 

olika proteinkällor, det är dock inte tillåtet att utfodra grisarna med köttmjöl. (2000/766/EG) 

 

I den svenska slaktsvinsproduktionen används raserna Hampshire, Yorkshire, Duroc och 

Lantras samt korsningar med dessa raser. Det finns två olika typer av uppfödningsformer för 

slaktsvin: specialiserad uppfödning och integrerad uppfödning. I den specialiserade 

uppfödningsformen köps grisar in när de är ca 3 månader gamla och väger minst 30 kg. De 

föds sedan upp tills de är slaktfärdiga. I den integrerade uppfödningsformen föder djurhållaren 

själv upp sina smågrisar och behåller dem fram till slakt. När slaktgrisen väger ca 100-110 kg 

och är ca 6-7 månader gammal så slaktas den. Aveln fokuserar på att suggorna ska producera 

många smågrisar och grisa med korta intervall. Slaktgrisen ska ha en god tillväxt och en 

kropp som genererar mycket kött. Djur som avlas för att vara högproducerande, riskerar att 

tappa viktiga naturliga egenskaper. T.ex. finns en ökad risk för försämrad fertilitet eftersom 

inseminering blir allt vanligare (Johansson, 2005).  

 

Klövhälsa är en viktig aspekt hos produktionsgrisar. Jämfört med frilevande grisar så har 

produktionsgrisar ett mindre naturligt slitage på sina klövar och de utsätts också för mer fukt 

och vistas i regel på ett hårdare underlag. Detta är något som kan ha negativ påverkan på 

klövhälsan. God klövhälsa är ett kriterium för en god välfärd och för att uppnå detta är grisen 



 

3 

 

bl.a. i behov av ett lämpligt strömaterial, t.ex. halm. Halm ger dessutom möjlighet till 

sysselsättning och minskar stereotypa beteenden (Olsson & Svendsen, 2004). 

 

1.4 Välfärd och djurskydd 

För att våra svenska grisar ska ha en god välfärd måste djurskyddet formas så att det fungerar 

för både djur och djurhållare i praktiken. En gris som lever i ett stall som uppfyller kraven på 

utrymme och komfort behöver per automatik inte vara en välmående gris, precis som att en 

gris som lever i ett stall som inte fullt ut lever upp till föreskrifterna, inte behöver få sin 

välfärd äventyrad. För att förstå vad en god välfärd för gris innebär, så måste det finnas en 

god kunskap om grisens normala beteendebehov men hänsyn måste även tas till att grisen är 

en domesticerad art, vilket innebär att den till viss del har anpassat sig för ett liv hos 

människan.   

 

För att uppnå ett välfungerande djurskydd så krävs det en hög kompetens om djurens välfärd, 

både hos djurhållare och tillsynsmyndighet. Det innefattar grundläggande djurkunskap och att 

ha ett vältränat ”djuröga” för att besitta förmågan att avgöra välfärdsstatus. Begreppet 

”välfärd” är ett relativt nytt begrepp inom vetenskapen och det finns ingen exakt definition 

eller måttangivelse på när ett djur mår bra eller dåligt. (Calvert Appleby, et al. 2006)  

 

Under 2004 påbörjades ett omfattande projekt som har fått namnet ”Welfare Quality”. Det var 

nitton länder som deltog i projektet och Sverige var ett av dem. Projektets syfte var att 

(Europa kommissionen, Welfare Quality, 2004-2009): 

 Utveckla praktiska strategier och åtgärder för att öka djurens välfärd. 

 Utveckla en europeisk standard för att mäta välfärden på gårdar.  

 Utveckla en europeisk standardinformation för välfärd.  

 Integrera och samverka i den specialkompetens som finns inom Europa för att öka 

välfärden.  

 

Grundstenarna i projektet var foder, hälsa, beteende och vistelseutrymme. Syftet med 

projektet var sammanfattningsvis att ta fram ett annat mått på välfärd och inte enbart basera 

välfärden på resursbaserad tillsyn. 

 

I besättningar som har villkorad läkemedelsanvändning fyller besättningsveterinären i en 

djurskyddsdeklaration som delvis har som syfte att underlätta djurskyddsarbetet genom att 

kunna ligga som grund för en riskbedömning. Djurskyddsdeklarationen innehåller följande 

bedömningspunkter (Svenska Djurhälsovården – SVDHV, 2010):  

 

1. Hull 

2. Klövstatus 

3. Hantering av sjuka djur – sjukbox, avlivning 

4. Rörelsefrihet – fixering av suggor 

5. Utrymmesbehov – djurantal i boxarna, liggyta, foderplats 

6. Boxhygien 

7. Strömedel för komfort och sysselsättning 

 

 



 

4 

 

1.5 Syfte med examensarbetet 

Då djurskyddslagstiftningen i vissa fall ger den enskilda djurskyddsinspektören möjlighet att 

göra en subjektiv bedömning är det av stor vikt att vägledningsmaterialet är väl utformat för 

att ge en enhetlig bedömning. För att underlätta för djurskyddsinspektören i yrkesutövningen 

samt för att ge tydliga direktiv till djurhållare så behövs en tydlig vägledningsinformation. 

Syftet med rapporten är att förbättra vägledningsinformation för gris och ge förslag på hur 

lagen kan uppfyllas. Vägledningsinformationen behöver förtydligas och göras mer 

lättförståelig. Jordbruksverkets framtagna vägledningsinformation för gris innehåller mycket 

text och inga bilder.  

 

2. Material och Metoder 

Länsstyrelsen i Södermanland kontaktades via epost i januari 2012 för att erhålla information 

om vilka delar i lagstiftningen som djurskyddsinspektörerna ansåg vara svårtolkat och som 

riskerade subjektiva bedömningar. Kontakten etablerades med djurskyddssamordnare Ulrike 

Segerström. Länsstyrelsen ansåg att de mest svårbedöma punkterna var: strömängder och hull 

samt förorening hos djur där det handlade om gränsfall. Vägledningsinformationen för gris 

(Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl, 2010) granskades och markeringar utfördes på 

stycken som var otydliga och stycken som ansågs överflödiga. Ett flertal större textstycken 

togs bort. Texten kompletterades med fotografier från grisstallar som fotograferats på 

Munkagårdsgymnasiet i Tvååker i mars 2012. Ett flertal vetenskapliga artiklar, litteratur och 

lagstiftning  samt vägledningsinformation rörande grisar har studerats. Möten och dialoger har 

hållts under vårterminen 2012 med följande personer: Per Michanek (veterinär), Katarina 

Karlsson (svinhälsoveterinär), Sylvia Persson (husdjursagronom), Sven-Göran Svensson 

(grisförman) och Helena Kummel (husdjursagronom och rapportens handledare). Den nya 

vägledningsinformationen för gris har i maj 2012 granskats och givits konstruktiv kritik av 

svinhälsoveterinär Katarina Karlsson och av djurskyddshandläggare Fredrik Bergh och Jennie 

Eklund på Länsstyrelsen i Södermanland.  

 

3. Resultat och diskussion 

 

Jordbruksverkets Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Bilaga gris har använts som grund 

för detta arbete och den text jag har lagt till i dokumentet har markeras kursivt. Flertalet 

textstycken från den ursprungliga vägledningsinformationen är borttagna och den omarbetade 

versionen har kompletterats med bilder. Bakgrund till varje bedömningspunkt har förklarats 

kortfattat i början av varje punkt för att inspektören ska få en bättre förståelse för hur 

bedömningspunkten ska tolkas.  

 

Vägledningensinformation 

De olika punkterna, t.ex. ”Gris 1” motsvarar punkter i checklistan för gris.  

3.1. Tillsyn och skötsel 

Personalstyrka 

Gris 1. Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper 
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samt yrkesskicklighet 

 

Det är viktigt att personalen klarar av den arbetsbelastning som djurhållningen innebär och 

innehar grundläggande kunskaper om skötsel av djurslaget för att välfärden inte ska 

äventyras. Det är även viktigt att personalen kan avgöra när ett djur är välmående och när ett 

djur är sjukt. 

 

Det finns ingen svensk djurskyddsregel som handlar specifikt om formella kunskapskrav för 

hantering av grisar, men för en välfungerande djurhållning krävs det att djurhållaren har 

goda kunskaper. 

 

Kontrollera: 

• Att personalen som ansvarar för skötseln av djuren har tillräckligt med kompetens, till 

exempel utbildning och/eller erfarenhet, för att bedöma om utfodringen är korrekt (foder och 

vatten i rätt mängd och kvalitet)  

• Om det finns grisar som är skadade och inte är under behandling eller om det förekommer 

att det ligger döda grisar i boxar som legat där en längre tid, så diskutera med djurägaren 

vad som är de bakomliggande orsakerna. I dessa fall ska du alltid konstatera om det finns 

möjlighet att tillkalla personal utanför ordinarie arbetstid, om djurhållaren har en planerad 

jourtid. Undersök vilka rutiner som finns på anläggningen, fråga till exempel vem som tar 

larmet på utfodringen eller ventilationen vid strömavbrott. 

  

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. Tvärvillkor innebär att det finns villkor som måste följas 

för att djurhållaren ska ha rätt till sina ekonomiska EU-bidrag. 

 

Motivering till ändring i punkten: Några av textdelarna var otydliga och behövde förklars på 

ett lättförståeligt sätt. 

 

 

Daglig tillsyn av djur 

Gris 2. Daglig tillsyn sker av alla grisar 

Bakgrunden till regeln är att djuren behöver regelbunden tillsyn för att förebygga att de 

utsätts för lidande. Ett exempel kan vara om ett ventilationssystem havererar. Om 

djurhållaren upptäcker felet i samband med djurtillsynen så ökar chansen för att lidandet 

minimeras. Ett havererat ventilationssystem påverkar djuren negativt och kan i värsta fall 

leda till döden.  

 

 

Tecken på otillräcklig personalstyrka, bristande- tillsyn, utbildning, kompetens och erfarenhet 

kan vara:  

- Långa klövar  

- Sjuka djur som inte får någon tillsyn eller behandling  

- Förorenade djur 

- Generellt bristande hygien i besättningen   

Det kan också vara en indikation på att arbetsbelastningen har varit ovanligt hög. För en 

dialog med djurhållaren om vad som kan vara orsaken.  

  

 

Kontrollera: 
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• Arbetsrutiner för daglig tillsyn (inkl. beredskap) som finns upprättade för samtliga 

djurkategorier. 

• Ansvarsfördelningen för personalen (större besättningar och anställd personal). 

Finns det möjlighet att utföra tillsynen så som den beskrivs utifrån djurhållningen i 

besättningen? 

• Eventuell planerad jourtid (möjlighet att tillkalla personal med rimlig inställelsetid utanför 

ordinarie arbetstid), vem tar larmet på utfodring eller ventilation vid strömavbrott. 

• Finns det djur som är nedsmutsade, har obehandlade skador eller andra skador 

från inredning, stängsel, andra djur etc.  

• Kan tillsynen ske av samtliga djur utan svårigheter. 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: Texten var mycket omfattande och troligtvis svår att läsa 

och använda ute i fält. Därför har textdelar tagits bort och förtydliganden i texten har gjorts. 

 

Extra tillsyn 

Gris 3. Kravet på extra tillsyn är uppfyllt 

I vissa fall kan det behövas extra tillsyn av djuren. Sjuka grisar kan behöva tätare omvårdnad 

och hongrisar i samband med grisning behöver ses till oftare då chansen är större att man 

upptäcker eventuella komplikationer i tid. 

 

Extra tillsyn är behovsstyrd, till skillnad mot daglig tillsyn som oftast sker enligt schemalagda 

rutiner. Behov av extra tillsyn kan uppstå när som helst på dygnet, såväl dag- kvälls- nattetid 

eller helger. Be djurhållaren beskriva hur extra tillsyn sköts såväl inom som utanför ordinarie 

arbetstid. 

 

Kontrollera: 

• Att det finns rutiner avseende kontroll/övervakning av sjuka och skadade grisar samt grisar 

som uppvisar ett avvikande beteende och som kan vara tecken på ohälsa. 

• Vilka arbetsrutiner som finns (inkl. personalbemanning) för särskild 

tillsyn/övervakning av nyfödda, högdräktiga suggor/gyltor som behöver tillsyn oftare än en 

gång dagligen. Diskutera med djurhållaren hur detta ordnas vid behov såväl inom som utanför 

ordinarie arbetstid. 

 

Motivering till ändring i punkten: Omskrivning av en mening har gjorts då 

meningsbyggnaden var bristfällig.  

 

Daglig tillsyn av automatiska system 

Gris 4. Daglig tillsyn sker av automatiska system och anordningar 

Automatiska utfodringssystem, utgödslingssystem etc. löper risk för att haverera eller brista i 

funktion. Därför behöver dessa system ses över dagligen och en övergripande kontroll bör 

göras av systemen för att upptäcka eventuella fel och brister innan det hinner påverka djuren 

negativt. 
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Vatten- och utfodringsanordningar ska vara rengjorda regelbundet och inte innehålla mögliga 

foderrester, avföring eller alger. Anordningarna ska också hålla en bra standard och vara i 

funktionellt skick.  

 

Kontrollera: 

• Rutiner för utförandet av den dagliga kontrollen. Hur ofta kontrolleras att t ex 

automatiska vattenkoppar, utfordringsutrustning etc. fungerar? Diskutera detta med 

djurhållaren och testa ett utspritt urval av vattenkoppar/nipplar för kontroll av 

funktion. Testa eller låt djurhållaren demonstrera test av foderautomater om sådana 

finns. 

• Driftssäkerhet för olika system och anordningar i samtliga stall/stallavdelningar samt 

planering för driftavbrott. Exempel: Hur får djurhållaren vetskap om att vattensystemet är ur 

funktion? 

 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: En mening i punkten var otydlig och behövde förtydligas. 

 

Klövarna 

Gris 5. Klövarna inspekteras regelbundet och verkas vid behov 

Klövarna spelar en viktig roll i grisarnas välbefinnande. (Olsson & Svendsen, 2004) En gris 

som inte klarar av att röra sig obehindrat p.g.a. för långa klövar, löper en större risk att 

drabbas av skador som t.ex. hältor. En digivande sugga löper också större risk att skada sina 

smågrisar då hon får svårigheter att lägga sig ner och resa sig upp om klövarna är långa.   

 

Friska klövar och ben är en grundförutsättning för ett gott djurskydd och en god djurhälsa. För 

att suggan ska kunna äta och dricka tillräckligt och därmed kunna producera tillräckligt 

mycket mjölk krävs att hon har bra ben- och klövstatus. Smärta gör suggan orörlig och ökar 

risken för klämda smågrisar. 

 

Grunden för en god klövhälsa läggs genom ett lämpligt inhysningssystem med ett för grisarna 

bra golv. Ett sådant golv ska vara helt och halksäkert samt hållas torrt och rent. Det är 

lämpligt att hålla suggan på ett golv som ger slitage på klövarna under den period som hon 

inte har smågrisar. Under tiden tillsammans med smågrisarna är det viktigt att boxen blir 

försedd med strömaterial för att undvika skador. Under denna period bör inget fokus läggas 

på slitage av suggans klövar.  

 

Om suggor hålls på golv som inte uppfyller dessa krav ökar frekvensen av klövsprickor, 

klövröta och bölder. 

 

Vid behov ska grisarnas klövar verkas. 

 

Mer information om lämpliga golv och klövskador finns i broschyren ”Golvytor i grisstallar” 

trycksak 3-2006, utgiven av Jordbruksverket. 

 

Kontrollera: 

• Att klövarna på de vuxna grisarna är skötta och inte uppvisar tecken på begynnande 

förväxning eller skador (Fig.1). Kontrollera hur klövarna ser ut och hur grisarna rör sig vid 
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förflyttning i sina utrymmen. 

• Om det finns grisar med symtom på hälta som härrör från klövarna, t.ex. klövbölder, 

klövröta, klövsprickor och förslitningsskador på sulorna. 

• Om det finns grisar som är ovilliga att röra sig, och sitter eller ligger i boxen. Sådana djur 

bör man köra upp, så att man kan bedöma deras status. 

• Om rutiner finns i djurhållningen för att regelbundet inspektera de vuxna grisarnas klövar 

såväl i ett förebyggande syfte som för att åtgärda/verka redan förväxta klövar (Fig.2), inkl. 

lättklövar, och klövskador. 

• Klövstatus särskilt på sinsuggor i lösdrift/djupströbädd, digivande suggor i grisningsboxar 

och galtar. För dessa djur kan avsaknad av rena betongytor i boxarna innebära att de har eller 

kan få problem med sina klövar.  

• Om det finns smågrisar som haltar. Klöv- och knäskador hos smågrisar är ett problem som 

måste förebyggas och vid behov behandlas. Kontrollera om golv och liggytor i grisningsboxar 

är jämna, tillräckligt släta och halksäkra.  

 

  Fig.1 Klövar med god längd. 

 

      

  Fig.2 Långa klövar som är i behov av verkning.  

 

  

Motivering till ändring i punkten: Flera textstycken har tagits bort då de försvårade 

användningen av informationen ute i fält. Punkten har även kompletterats med fotografier för 

att förtydliga ytterligare. 
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Hullet 

Gris 6. Grisarnas hull är godtagbart 

Hullet hos grisarna i en besättning kan avslöja om fodret är av bra kvalité och om det ges i 

rätt mängd. Hullet kan även vara en indikation på huruvida djuren är välmående eller inte. 

En stressad gris har svårare att tillgodogöra sig näring och äter i regel mindre. En sugga som 

är i bra hull löper mindre risk för att drabbas av bogsår efter grisning. Det är viktigt att både 

observera om det finns magra djur och om det finns feta djur. 

 

Vid hållning av grisar i stora grupper kan det finnas skäl att vara observant på att hela gruppen 

har ett godtagbart hull och att det inte finns för stor spridning i hull inom gruppen. Om 

utfodringen är begränsad och inte styrs kan det lätt bli så att de starkaste tar över större delen 

av foderransonen. Att vissa grisar är feta är alltså ingen garanti för att utfodringen är 

tillfredsställande och fungerar bra. Vid transponder- eller responderutfodring måste alla grisar 

kunna hinna få sin dygnstilldelning på max tolv timmar. Finns det fler grisar per station än att 

detta uppnås är risken stor att svaga, lågrankade grisar inte klarar av att få sin ranson.  

 

Vid hullbedömning av grisar kan man använda sig av följande kriterier, där nr 3 anger 

kriterier för ett lagom hull som flertalet grisar bör ha (Fig.3). Hänsyn bör tas till att olika 

raser ser olika ut i kroppsbyggnaden vilket kan påverka uppfattningen om deras hullstatus.  

1. För mager, höftben och ryggrad syns tydligt, bakifrån ser ryggraden spetsig ut. 

2. Mager, höftben och ryggrad är synliga.  

3. Lagom, höftben och ryggrad kan kännas vid lätt tryck, bakifrån ser ryggraden lätt rundad 

ut.  

4. För fet, höft och ryggrad täckta av fettlager. 

 

 

  

 

 

 

 

  Fig.3 Hullbedömning av grisar.  

  Källa: Lantmännen Lantbruk, 2012. 



 

10 

 

 

 

 

Målsättningen bör vara att suggorna är i gott hull vid grisning och att de bibehåller detta under 

hela laktationsperioden. Vid hullbedömningen är det viktigt att beakta i vilken ”fas”/situation 

suggan befinner sig i. Exempelvis är en sugga normalt sett magrare i slutet av laktationen än 

före grisningen.  

 

Kontrollera: 

• Om det förekommer grisar i för lågt hull. Inspektören måste ha i åtanke att det inte är 

onormalt att en sugga tappar lite i vikt under smågristiden. Det är ansträngande för suggan 

att ge di åt sina grisar och det kan förekomma att suggor inte lyckas hållas i optimalt hull 

trots en tillräcklig fodergiva. Var särskilt observant på smågrisar och digivande suggor och 

suggor som nyligen avvant smågrisarna. 

• Om det vid hållning av utegrisar finns grisar i för lågt hull, eller om hela gruppen är i för 

lågt hull. 

• Om det vid transponder- eller responderstyrd foderstation finns för många grisar per 

station, så att inte alla grisar hinner äta sin dygnstilldelning inom 12 timmar. 

 

Motivering till ändring i punkten: Det kan vara svårt för en inspektör att avgöra hullstatus 

hos en gris om denne inte har erfarenhet av grisar. Därför var det viktigt att förtydliga 

hullbedömningen med en bild och även påtala att det kan variera mellan olika raser. 

Förtydligande i texten har också gjorts. Några textstycken har plockats bort då de inte ansågs 

relevanta för bedömningen. 

 

Renhet 

Gris 7. Grisarna hålls tillfredställande rena 

Grisar är renliga djur som i regel väljer att skilja på gödslingsplats och liggplats i en box 

men en viss förorening förekommer och ska godtas. Det kan dock finnas undantag och 

omständigheter till varför en gris inte väljer att använda sin box på det sättet. Det kan t.ex. 

vara varmt och grisen väljer att lägga sig på spalten eftersom det fungerar nedkylande. 

Utegrisar som har möjlighet till gyttjebad är ofta helt täckta med lera då leran svalkar och 

skyddar dem mot soljus och insekter. (Jensen, 1993) Det är ett normalt beteende för en gris.  

 

Förutsättningarna för att djuren ska hålla sig rena beror på bl.a. utgödslingsrutiner, 

utgödslingssystemets utformning och skick, beläggningsgrad, strömedelsanvändning, 

boxens/båsets utformning, liggytans utformning och skick, stallklimat (inkl 

tilläggsvärmesystem), att gödslingsbeteendet kan utföras utan störningar etc. 

 

I många stallar för växande grisar och i synnerhet för avdelningar med tillväxtgrisar uppstår 

värmeunderskott under den kalla årstiden. I sådana stallar kan det behövas tilläggsvärme för 

att kunna åstadkomma ett bra stallklimat med en bra luftkvalitet. Det är inte ovanligt att 

kallras eller annat drag på liggplatsen leder till att grisarna gödslar på liggplatsen. Orsaken 

kan t.ex. bero på att ett luftintag är felaktigt inställt eller att kallras uppstår i boxen p.g.a. 

kylande ytterväggar, tomma utrymmen bredvid boxen m.m. I dessa fall kan det vara bra att 

kontrollera luftrörelserna i och kring boxen med t.ex. rök för att närmare identifiera orsaken. 

 

Gyttjebad eller dylikt är nödvändigt för utegångsgrisar då detta fungerar både som avkylning 

och som solskydd.  
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Kontrollera: 

• Samtliga djurkategoriers renhet på huden och kroppspartier. Hur ser grisarna överlag ut 

avseende renhet på kroppen? 

• Hur är förutsättningarna för att grisarna ska kunna hålla sig tillfredsställande 

rena? 

• Kan gödslingsbeteendet utföras utan störningar? (Det vill säga att hygienstyrningen av 

respektive djurkategori och inhysningssystem fungerar.) 

• Djurutrymmet är utformat så att grisarna kan skilja på ät-, ligg- och gödslingsplats. 

• Liggytan är anpassad för grisarnas antal och storlek. 

• Liggytorna är torra, rena och halkfria. 

• Om omgrupperingar eller överbeläggning förekommer. 

• Om det förekommer grisar som söker sig ut och ligger i gödselgången. 

• Om en god hygienisk nivå bedöms kunna upprätthållas i djurutrymmena. 

• Om vatten- och utfordringsanordningar håller en god hygienisk nivå, d.v.s. inte innehåller 

mögligt foder, avföring, alger etc. och är i funktionellt skick. 

• Om gödsel- och urinhanteringen fungerar och sköts så att grisarna inte har någon 

direktkontakt med hanteringen eller utsätts för höga halter ammoniak eller svavelväten i 

luften. 

• Om grisarna uppvisar ett normalt ligg- och gödslingsbeteende, dvs. gödslar på ett ställe i 

boxen och har liggplatsen på en annan. Undantagsfall är om stallklimatet är varmt, t.ex. på 

sommaren. Då kan det förekomma att grisarna lägger sig på spalten för att svalka sig. De 

kommer då också att gödsla på liggytan.  

• Om anmärkning görs på att grisarna är förorenade så finns det anledning att kontrollera 

strömängden i boxarna. Föroreningsgraden på en gris är en bra indikation på om huruvida 

det finns tillräckligt med strö då grisen är ett renligt djur. 

 

  Fig.4 Bilden visar en tillfredsställande ren sugga. 

 

Motivering till ändring i punkten: Renlighet är en komplex fråga som är svår att förklara i  

text och därför innehöll den ursprungliga punkten mycket text. Stora delar av den 

ursprungliga texten är borttagen och den nya versionen är kompletterad med ett fotografi för 

att påvisa vad som kan anses vara godtagbar föroreningsgrad hos en gris. 

Utrustning/anordning som ger grisarna en elektrisk stöt 

Gris 8. Förbudet mot utrustning som ger grisarna en elektrisk stöt är uppfyllt 
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Elektrisk utrustning som t.ex. elpåfösare får inte användas förutom vid vissa undantagsfall 

eftersom det är stressande för djuren då de inte kan undvika den. 

 

Kontrollera: 

• Att utrustning som kan tillfoga elektrisk stöt inte finns uppmonterade i stallet eller i 

utrymmen där grisar hålls. Elektriska påfösargrindar, eltråd etc. får inte användas eller finnas 

uppsatta i djurutrymmena. 

• Att elektriska pådrivare inte används för att driva på grisarna vid förflyttningar. 

Drivskiva, paddel eller liknade får användas. 

 

Undantag för användning av elektrisk pådrivare av veterinärmedicinska skäl framgår 

av 1 kap 10 § L100 Statens Jordbrukverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom 

lantbruket m.m. 

 

Motivering till ändring i punkten: Endast bakgrundsinformation till bedömningspunkten är 

tillagd. Inga övriga ändringar har varit nödvändiga. 

3.2. Sjuka djur och dokumentation 

Nödvändig vård och sjukboxar 

Gris 9. Sjuka/skadade grisar ges nödvändig vård. Grisar som behöver särskild vård kan 

tas omhand i särskilt utrymme 

Sjuka och/eller skadade grisar behöver omvårdnad och eventuellt behandling för sina 

åkommor. Eftersom en sjuk/skadad gris är en svag länk för övriga flocken så finns det risk för 

att grisen kommer att stötas bort och även skadas ytterligare av övriga flockmedlemmar. Det 

är därför viktigt att grisen för möjlighet till ensambox för att kunna återhämta sig om 

allmäntillståndet är påverkat. 

 

När det gäller utegångsdjur som hålls inom stora arealer kan det vara bättre att ha tidsaspekten 

som måttstock vid bedömningen (se allmänna råd till 1 kap, 14 § i L100).  

  

I vissa fall kan man låta ett djur som behöver behandling gå kvar i boxen. En förutsättning för 

det är dock att djuret väl klarar av detta utan problem (inte inte stöts bort av andra djur etc.) 

och inte utsätter andra djur för t.ex. smittorisk. Man ska också beakta att det ofta är svårt att 

återinsätta ett djur i gruppen efter behandlingen när djuret är återställt. Därför ska man räkna 

med att djur som flyttats till en sjukbox i regel inte flyttas tillbaks till gruppen. 

 

Mest lämpligt i de flesta fall är att sjukboxar ständigt finns tillgängliga och klara att 

användas. En annan lösning som också kan godtas är att sjukboxar snabbt kan iordningställas 

när behov uppstår, t.ex. genom att använda lösa grindar eller annan lämplig inredning. I 

allmänhet bör man efterstäva lösningar där sjukboxar finns i varje stallavdelning.   

 

För djur som hålls utomhus eller under utomhusliknande förhållanden kan djurets 

sjukdomstillstånd kräva en förhöjd omgivningstemperatur. Lokal uppvärmning eller andra 

åtgärder som t.ex. värmelampor eller värmetak i sjukboxen kan godtas förutsatt att djurens 

behov av termisk komfort säkerställs. Hur ett sjukutrymme bör utformas med hänsyn till 

uppvärmningsbehovet framgår av allmänna råd till 1 kap, 14 § i L100. 

 

Sjukboxen bör vara även vara utformad så att personalens, och i aktuella fall veterinärens, 

arbete underlättas. Det ska finnas goda möjligheter att undersöka och behandla djur på ett 
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säkert sätt. Det bör dock tas i beaktning att undersökning och behandling av djur är ett 

riskfyllt moment för samtliga parter, därför kan ingen fullständig säkerhet garanteras. Det bör 

finnas god belysning och gärna tvättmöjligheter i närheten av sjukboxen. 

 

 

Djuren ska inte behöva flyttas eller hanteras en längre tid än vad som är nödvändigt/rimligt då 

de behöver tas omhand. För att undvika att djur får vänta för länge på avlivning ska 

personalen som har ansvar för djuren ha kunskap om hur de ska bedöma vanligt 

förekommande tillstånd samt att de ska kontakta veterinär i tveksamma fall. Grundläggande är 

också att det finns rutiner för hur avlivningen genomförs och att den som ska utföra 

avlivningen har relevant kunskap. Om avlivningen utförs av besättningens egen personal bör 

man kontrollera hur utrustning för avlivning förvaras, underhålls och hanteras. Det ska också 

finnas korrekta rutiner för hur avlivade djur omhändertas. 

 

När en grisbesättning blir berättigad en villkorad läkemedelsanvändning ska en veterinär 

fylla i en djurskyddsdeklaration. Djurskyddsdeklarationen fungerar som ett ”kvitto” som 

bekräftar att grishållaren uppfyller kraven för ett bra djurskydd. I djurskyddsdeklarationen 

finns det uppgifter om grisarnas hull, klövstatus, utrymmen, strömedel m.m. Vid villkorad 

läkemedelsanvändning är det viktigt att all personal har god kunskap om vilka kriterier som 

gäller för den villkorade läkemedelsanvändningen.  De ska veta vilka diagnoser som de kan 

behandla och hur man skiljer dessa från viktiga differentialdiagnoser. Likaså ska de veta när 

beslutet måste omprövas.  

 

Kontrollera: 

• Rutiner inkl. medicinsk beredskap för att minimera insatstiden för vård och behandling av 

akut sjuka grisar.  

• Vilken besättningsveterinär som brukar anlitas. 

• Om det finns utrustning och kunskap för att avliva djur utan dröjsmål om djuret inte går att 

behandla eller är så sjukt eller skadat att avlivning krävs? 

• Avlivas sjuka och skadade djur på ett korrekt sätt? För vägledning hänvisas till 

Jordbruksverkets informationsbroschyr 14 – 2009 Hantering vid avlivning av gris. Broschyren 

finns att beställa eller ladda ner från Jordbruksverkets webbplats. 

• Hur många sjukboxar finns det och hur der de ut? Var är de placerade? Går de att använda 

direkt eller snabbt ställa i ordning för användning? Är sjukboxarna lämpligt utformade (hel 

golvyta, strömedel, närhet)? 

• Ett sjukt eller skadat djur kan ha svårare att röra sig än ett friskt djur och behöver därför stor 

rörelsefrihet och bra golv. I vissa fall ska djuren hållas individuellt, t ex grisar med 

rörelsestörningar. 

• Finns fungerande märkningsrutiner för sjuka eller skadade djur för att kunna urskilja sådana 

djur? 

• Finns en effektiv beredskap för medicinsk behandling och övrig akutsjukvård? 

• Förekommer sjuka eller skadade djur som inte hålls i sjukbox (men bör flyttas till sjukbox), 

som inte fått nödvändig behandling, som borde ha avlivats av djurskyddsskäl. Definitionen på 

djurskyddsskäl kan vara svår att fastställa. Ett djur måste tillåtas att vara sjukt för att sedan 

återhämta sig, men om skadan/åkomman inte är behandlingsbar eller rimligt att behandla 

enligt veterinär är det djurhållarens ansvar att djuret blir avlivat. 

• Att klimatet kan anpassas till det som grisarna är vana vid för att säkerställa den termiska 

komforten för det aktuella djuret. Finns det möjlighet att höja temperaturen för grisar som 

hålls utomhus eller i utomhusliknade förhållanden? För att djuren ska slippa onödig 

anpassning och omställning till nytt stallklimat bör behandlingsutrymmet ha ett klimat som 
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djuren är vana vid. Det bör dock observeras att ett djurs tillfrisknande i vissa fall kan gynnas 

av att djuret hålls i annat stallklimat. 

• Finns det lösningar och förberedelser för att skyndsamt kunna iordningsställa sjukboxar om 

permanenta sjukboxar saknas?   

• Om förprövningshandlingar finns ger det information om antal sjukboxar. Kontrollera om 

beslutet överensstämmer med hur dessa boxar används. 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: Flera textstycken har tagits bort, då det troligtvis 

försvårade användning av vägledningsinformationen i fält. Några delar i texten har blivit 

förtydligade då de ansågs otydliga. 

 

 

Journalföring av veterinärbehandlingar m.m. 

Gris 10. Det finns journaler för minst 5 år tillbaka över djur som behandlas med 

karensbelagda läkemedel och antalet dödsfall i besättningen 

Den veterinärmedicinska dokumentationen är viktig för att kunna få en överblick över 

sjukdomsfrekvensen i en besättning samt spåra karensbelagda slakteriprodukter. Det är också 

via den veterinärmedicinska dokumentationen som eventuella smittor kan upptäckas och 

spåras. 

 

Det finns inget lagkrav på att använda en viss sorts blankett eller journal, men 

Jordbruksverket och Livsmedelsverket rekommenderar något av följande alternativ: 

• I kronologisk ordning sparade praktikjournaler som veterinärerna lämnar på gården i 

samband med behandling. Praktikjournalen kan antingen vara en för hand ifylld blankett eller 

en datorutskrift. Oavsett vilket är det viktigt att uppgifterna i praktikjournalen är läsliga och 

att journalen sparas på gården i minst fem år. Praktikjournalen måste dessutom kompletteras 

med journalföring av eventuell uppföljande behandling och behandlingar som inte veterinären 

är inblandad i, t.ex. avmaskningar. 

• Alternativt de särskilda sidor för journalföring av läkemedelsbehandling som finns 

i Jordbruksverkets senaste upplagor av stalljournalen för grisar och stalljournalen för 

specialiserad slaktgrisproduktion. 

 

 

Journalen behöver innehålla uppgifter om: 

• Djurets identitet. Djur som behöver vara individuellt id-märkta ska gå att följa upp 

individuellt. 

• Diagnos 

• Läkemedlets dosering 

• Behandlingstidens längd 

• Namnet på den föreskrivande veterinären. (Veterinärens kodnummer räcker förutsatt att 

detta går att härleda till rätt namn vid behov.) 

• Namnet på den som tillfört djuret läkemedel. 

• Använda veterinärmedicinska preparat eller annan behandling. 

• Behandlingsdatum. 

• Karenstid. 

 

Kontrollera: 



 

15 

 

• Att det finns minst fem års sparad korrekt dokumentation över veterinärmedicinska 

behandlingar, läkemedelsanvändning och antal djur som hittats döda i djurbesättningen. 

Främsta syftena med kravet på läkemedelsjournal är livsmedelssäkerhet och smittskydd. Om 

det påvisas restsubstanser av läkemedel eller felbehandlade djur ska man kunna gå tillbaka 

och via journalen kontrollera hur och vilket medel som har tillförts enskilda djur eller grupper. 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: Inga ändringar har gjorts förutom tillägg av 

bakgrundsinformation till punkten. 

 

 

3.3. Utrymme, inredning och utrustning. 

Utrymmeskrav 

Gris 11. Utrymmen för grisar är enligt gällande måttföreskrifter 

Utrymmet i en box för en gris är viktigt då det är avgörande för hur stort det personliga 

utrymmet för varje enskild individ blir. Grisar som vistas trångt löper större risk att 

sammandrabba i konflikter eftersom de inte kan gå undan. 

 

När det gäller liggytan ska denna alltid vara så stor att alla grisar i boxen får plats att ligga ner 

samtidigt. Det är också viktigt att grisarna har tillräckligt med utrymme när de utfodras. 

Överbeläggning kan visa sig genom att vissa djur har dåligt hull. 

  

I ett befintligt stall kan mindre avvikelser godtas enligt särskilda kriterier, se L100, 1 kap. 18 

§. Detsamma gäller vid förprövningspliktig ombyggnad av stallar om länsstyrelsen vid 

prövningen bedömer att kriterierna i punkterna uppfylls i stallet efter åtgärden och att 

planlösningen i stallet är god. Då en sådan bedömning har gjorts bör detta antecknas så att det 

klart framgår vilket mått man godtagit avvikelsen ifrån samt varför och för vilket/vilka djur 

detta gäller för. 

 

Om korrekta förprövningshandlingar saknas, kontrolleras detta lämpligen genom att mäta upp 

boxsystem m.m. 

 

Kontrollera: 

• Att utrymmena är minst i enlighet med måttbestämmelserna för samtliga 

djurkategorier. 

• Att samtliga djur får plats att ligga ner samtidigt samt röra sig obehindrat. 

• Om alla djur vid samtidig utfodring får plats vid foderplatsen. Kan de stå sida vid sida, ej 

”solfjäder”? 

• Om det förekommer aggressiva eller andra oönskade beteenden mellan grisarna, 

grisar med bit- eller rivskador. Grisar är sociala djur och de tillämpar hierarki i sin 

flockstruktur. Det är naturligt för grisarna att mäta sig med varandra och en viss mån av 

rangordningsmätningar bör accepteras. (Jensen, 1993) Det är dock viktigt att grisarnas 

välfärd inte äventyras i form av stora skador.  

• Om bristande boxhygien råder eller djuren inte är rena, som kan vara en konsekvens av en 

viss överbeläggning i boxar. Det är viktigt att de utrymmen som grisar har tillgång till ger dem 

möjlighet att röra sig obehindrat samt i övrigt ge dem möjlighet att bete sig på ett så naturligt 

sätt som möjligt. Därför måste boxar till grisar vara utformade så att grisarna kan utnyttja 
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olika delar av utrymmet för att ligga, äta och gödsla. (Observera att liggytor till grisar inte får 

bestå av gödseldränerande golv utan ska kunna förses med strö). 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: Delar av texten var i behov av förtydligande och en liten 

del text ansågs överflödig och togs därför bort. 

 

Kravet på sektionering följs 

Gris 12. Sektionering 

Följande avsnitt gäller slaktsvinsuppfödning. 

 

Om grisar kommer i kontakt med olika avdelningar är risken för smittospridning större än om 

varje avdelning hålls separat. 

 

Kontrollera: 

• Att avdelningarna är utformade så att grisarna inte behöver förflyttas genom andra 

stallavdelningar (vid t.ex. lastning).   

• Att ingen luft- eller gödselkontakt finns över eller under golv mellan stallavdelningar. Gör 

en visuell kontroll. 

• Ventilationssystemets funktion – inkl. gödselgasventilation. Be djurägaren demonstrera och 

berätta om ventilationen i det aktuella stallet. 

 

Motivering till ändring i punkten: Punkten var tidigare inte markerad att gälla enbart för 

slaktsvinsuppfödning, något som lagstiftningen påtalar. Några förtydliganden har även gjorts. 

 

Skadliga föremål och ämnen 

Gris 13. Föremål och ämnen som kan skada grisarna förvaras oåtkomliga för djuren 

Grisar är nyfikna djur som gärna undersöker föremål och därför är det viktigt att placera 

saker som är skadliga för grisarna på behörigt avstånd så att de inte kan komma i kontakt 

med det. 

 

Kontrollera: 

• Att grepar eller liknande föremål som djuren kan skada sig på inte förvaras så att djuren kan 

komma åt dem. 

• Att skåp finns för förvaring av kemikalier, mediciner etc. är placerade på lämpligt ställe så 

att djuren inte kan komma åt dessa. 

• Att djuren inte kommer åt elinstallationer och fönster. 

• Att armaturer för glödljus- och lysrörslampa är försedda med skyddsglas eller skyddshölje 

av lämpligt material. 

 

Motivering till ändring i punkten: Bakgrundsinformation till punkten är tillagd och lite 

överflödig text är borttagen. 

Krav på inredning 

Gris 14. Kraven på att inredningens utformning avseende skaderisker etc. är uppfyllt 
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Om inredningen har detaljer som kan ge upphov till skador på grisarna ska detta åtgärdas 

omgående. Boxmaterial bör vara utformat på ett sådant sätt att grisarna inte blir stimulerade 

till att tugga eller bita på det.  

 

 Avstängningsanordningar i ätbås för grupphållna suggor är en viktig förutsättning för att 

djuren ska kunna äta lugnt och naturligt och för att kunna styra utfodringen individuellt. I 

betäcknings- och sinavdelning måste sinsuggor i lågt hull kunna få extra foder tilldelat, eller 

mer proteinrikt foderblandning, utan att bli utsatta för konkurrens från andra djur. 

 

Kontrollera: 

• Att inredningen håller för den belastning den utsätts för från djuren och stallmiljön. 

• Att inredningen är hel och att det inte finns t.ex. utstickande delar som djuren kan skada sig 

på. 

• Att inredningen är lämpligt utformad och monterad så att den inte hindrar djuren från att röra 

sig på ett naturligt sätt t.ex. när de ska resa sig eller lägga sig. 

• Materialet i inredning ska inte innehålla giftiga ämnen eller ha en ytbeskaffenhet som kan 

vålla skador. 

• Hur är systemen för t ex hantering och transport av gödsel och foder i stallet 

utformade/anpassade? Notera särskilt vändlägen för skrapor i öppna gångar, grindar och 

avgränsningar där skrapor passerar under etc. Där kan det finnas risk för klämskador mm. 

• Att båsen för grupphållna grisar är utrustade med skyddsanordning baktill som hindrar 

grisarna att skada varandra. 

• Att det finns självstängande manuella grindar alternativt manuell hantering av grindar. 

 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: Bakgrundsinformation till punkten är tillagd, för övrigt har 

inga ändringar gjorts. 

 

Golv och liggytor 

Gris 15. Golv och liggytor har en jämn och halksäker yta 

Golvet där grisarna vistas behöver vara utformat på ett sådant sätt att inte grisarna riskerar 

att halka eller behöver spänna sig vid rörelse då detta kan ge upphov till hältor och andra 

skador.  

 

Kontrollera 

• Hur sköts underhållet av golv och liggytor? 

• Att golvytan på liggplatserna för samtliga djurkategorier har en låg avnötningseffekt så att 

slitageskador på klövar och knän inte förekommer på grisarna. 

• Hur djuren rör sig. 

• Att golven är jämna och att springor och öppningar inte finns – att t ex 

vrickningar/omvridningar, sprickor, hälta eller klövbölder inte förekommer på grisarna. 

• Att drivgångarna har släta ytor och inga skarpa hörn. 

 

För mer information om lämpliga golvytor hänvisas till Jordbruksverkets trycksak 3 – 

2006 Golvytor i grisstallar. 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 
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Motivering till ändring i punkten: ”Friktion” har ersatts av ”avnötningseffekt” eftersom de 

har olika betydelse.  

Utformning av liggplats  

Gris 16. Liggplatsen utgörs av golv som inte är gödseldränerande och grisarna 

kan utnyttja olika delar av utrymmena för att ligga, äta och gödsla 

Grisarnas liggplatser ska inte utgöras av spalt utan av en hel yta eftersom det ger en bättre 

komfort. Om grisen tvingas ligga på spalt riskerar den att utsättas för obehag och 

gödselgaser.  

 

Kontrollera: 

• Utrymmets utformning (boxsystem/boxtyper). 

• Att ytan är tillräckligt stor så att grisarna skiljer på sin ät-, ligg och gödslingsplats under hela 

vistelsetiden i utrymmet 

• Att grisarnas liggplats inte består av ett gödseldränerande golv. 

 

Motivering till ändring i punkten: Bakgrundsinformation till punkten är tillagd, för övrigt har 

inga ändringar gjorts. 

 

Liggarea för digivande sugga 

Gris 17. Minst ¾-delar av den föreskrivna liggarean för digivande sugga består av golv 

som inte är dränerande 

Digivande suggor har ett behov av att ha en stor andel liggyta eftersom suggan får lättare att 

lägga sig och resa sig upp då. Det är också viktigt för smågrisarna att de inte tvingas att gå 

på spalt eftersom det kan påverka dem negativt genom att det belastar leder m.m. 

 

Kontrollera: 

• Att minst ¾ delar av den totala liggarean består av hel golvyta utan dränerande 

funktion. 

• Att liggarean med den hela golvytan är en sammanhängande rektangulär yta som spänner 

över hela boxbredden. 

• Mått för dränerande golv med en största spaltöppning på 11 mm och en minsta stavbredd på 

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

 

Motivering till ändring i punkten: Bakgrundsinformation till punkten är tillagd, för övrigt har 

inga ändringar gjorts. 

 

Disponering av grisningsbox för bobyggnadsbeteende 

Gris 18. Suggor/gyltor kan inför grisningen disponera grisningsboxen och har tillgång 

till strömedel så att de kan utföra bobyggnadsbeteenden 

För att suggan ska kunna förlösa sina smågrisar på ett bra sätt så krävs det att hon har ett 

bra boxutrymme. Det minskar risken för att hon ska ligga ihjäl smågrisarna eller att det ska 

bli en utdragen förlossning. Bobyggnadsbeteendet är viktigt för suggan då det frigör 

hormoner i hennes kropp som förbereder och startar förlossningen.  

 

Kontrollera: 
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• Att förutsättningar finns för att grisarna ska kunna utföra bobyggnadsbeteende. Utrymmet 

ska vara tillräckligt stort och anpassat, ha tillräckligt med strömedel och suggorna ska inte 

vara fixerade. 

• Att inredningssystemet/en där suggor/gyltor hålls inför grisningen medger att suggorna kan 

hållas ofixerade. 

 

Motivering till ändring i punkten: ”Hållas lösgående” har ersatts med ”hållas ofixerade” 

eftersom ”hållas lösgående” lätt kan förväxlas med frigående grisar. 

Avskild liggplats för smågrisar 

Gris 19. Smågrisar har under den första levnadsmånaden en liggplats som är avskild 

från suggan 

Ett enskilt liggutrymme för smågrisar under den första levnadsmånaden är nödvändigt 

eftersom det minskar risken för att suggan ligger ihjäl dem. Det ger också smågrisarna 

möjlighet att behålla värmen. 

 

Kontrollera: 

• Att en särskild, permanent smågrishörna finns anordnad där hela smågriskullen ryms och där 

hela kullen har ett normalt liggbeteende i utrymmet under tidsperioden. (Obs! detta gäller i 

konventionell uppfödning i grisningsbox.) 

• Att klämskyddande rör eller motsvarande finns på boxväggarna i konventionella 

grisningsboxar. Kravet på en särskild smågrishörna under den första levnadsmånaden gäller 

endast i anläggningar där suggan hålls tillsammans med smågrisarna i en konventionell 

digivningsbox. Ett avskilt utrymme för smågrisar ska vara skyddat mot drag och är oftast 

uppvärmningsbart. 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: Ett stycke överflödig text har tagits bort. 

Avvänjning 

Gris 20. Smågrisar avvänjs tidigast då de uppnått 4 veckors ålder 

Smågrisarna präglas på suggan och det är viktigt att de får gå kvar med henne under den 

angivna tidsperioden. Under denna period utvecklar de sina sociala beteenden och får värme, 

trygghet och näring från suggan. Smågrisarnas mag- och tarmkanal är heller inte redo för 

fast förda förrän vid 4-5 veckors ålder och det är vanligt förekommande med diareér under 

avvänjningsperioden. ( Andersson, et al. 2004)  

 

Kontrollera: 

• Att uppfödningsmodellen som tillämpas i smågrisbesättningen innebär en avvänjningsålder 

som inte understiger 4 veckor. Fråga om grisningsintervallet och intervallet från första till 

sista grisning i gruppen. I normalfallet är avvänjningsåldern för smågrisar 5 veckor. 

• Att smågrisarna fått tillskottsfoder under slutet av digivningen så att de har för vana att äta 

torrfoder när avvänjning sker.  

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: En inkorrekt meningsbyggnad har ändrats. 
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Rörelsefrihet 

Gris 21. Grisarna hålls i par eller grupp och normalt lösgående 

Grisar är sociala djur som endast ska hållas ensamma i undantagsfall. Grisarna ska få 

möjlighet till rörelse och att utföra sociala beteenden. Suggor och gyltor som ska grisa är 

starkt motiverade att bygga ett bo att grisa i. Detta beteende brukar normalt inledas någon 

dag före grisningen. Beteendet innebär bl.a. att suggan eller gyltan samlar ihop lämpligt 

bobyggnadsmaterial och lägger på den plats som de finner lämpligast. 

 

En grundförutsättning för att djuren ska kunna utföra bobyggnadsbeteende är att de är 

lösgående och att utrymmet är anpassat och tillräckligt stort. Undersökningar har visat att om 

suggan har fått bygga bo inför grisningen så blir hon lugnare, förlossningen underlättas (går 

fortare) och mjölkproduktionen blir bättre. Detta i sin tur leder till friskare och starkare 

smågrisar. Det är inte ovanligt att smågrisar skadas eller dör genom att de inte hinner undan 

när suggan lägger sig. Kombinationen lugna suggor och friska, starka smågrisar minskar 

sannolikt den risken. 

 

En annan viktig faktor är att utrymmet även ger suggan bra förutsättningar att kunna lägga 

och resa sig. Vid ett systemfel där utrymmet är för litet eller olämpligt utformat kan det leda 

till att suggan lägger sig på ett för hastigt och okontrollerat sätt. Det innebär en ökad risk att 

smågrisarna hamnar under suggan och kläms.  

 

Vissa djur, framför allt gyltor, kan ha ett onormalt beteende i samband med grisningen som 

motiverar att hennes rörelsefrihet begränsas för att inte skada smågrisarna. Detta kan ta sig 

uttryck i att de inte lugnar ner sig under förlossningen och därmed utgör en skaderisk för de 

nyfödda grisarna. I vissa fall förekommer också att smågrisarna blir ihjälbitna.  

 

Det är normalt inte tillåtet att begränsa en gyltas eller suggas rörelsefrihet regelmässigt i 

förebyggande syfte innan hon grisar. I de fall man misstänker att beteendet kommer att leda 

till att smågrisarna skadas bör i stället tillsynen över djuret intensifieras.  

 

En del suggor kan ha ett aggressivt beteende mot djurskötaren. Det kan t.ex. bero på att 

suggan har en stark modersinstinkt att vilja skydda sina smågrisar. Att gå in i en grisningsbox 

med en sådan sugga kan vara farligt och suggan får därför stängas in med hjälp av 

skyddsgrind eller motsvarande anordning när boxen ska beträdas under det dagliga 

skötselarbetet.  

 

Suggor eller gyltor kan också behöva begränsas i sin rörelsefrihet när de vårdas eller 

behandlas, t.ex. vid seminering eller dräktighetsundersökning. Djuren ska dock släppas fria så 

snart behandlingen är genomförd och får inte vara instängda längre än nödvändigt. 

 

 

Kontrollera: 

• Att samtliga grisar hålls lösgående. 

• Att modersuggor/gyltor hålls i inredningssystem som medger ofixerad grisning. 

• Att skyddsgrind eller motsvarande anordning för att begränsa suggornas eller gyltornas 

rörelsefrihet endast används i anslutning till grisning om suggan visar ett skadebeteende riktat 

mot smågrisarna. 

• Att grisar som hålls i grupp, t ex sinsuggor, endast är instängda i utfodringsbås när de 

utfodras eller hanteras för vård och behandling. 

• Att grisar som hålls individuellt i box till följd av aggressivt beteende hålls lösgående 
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i box där den kan vända sig utan svårigheter och att detta sker tillfälligt. 

• Att grisar hålls i par, grupp eller sugga med smågrisar. (Observera undantag för suggor och 

gyltor under veckan före grisning och under grisning.) 

• Om galtar hålls individuellt: att de kan höra, känna lukten av och se andra grisar. 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: Överflödig text har tagits bort och förtydligande har gjorts 

att sugga som hålls med smågrisar innefattas i grupphållning. Förtydligande har även gjorts 

gällande vad som är tillåtet avseende begränsad rörelsefrihet. 

 

Grupphållning av suggor och gyltor 

Gris 22. Suggor och gyltor hålls i grupp under dräktigheten 

Grisar är sociala djur som behöver få möjlighet att utföra sociala beteenden. Därför är det 

viktigt att suggor och gyltor hålls i grupper under dräktigheten.(Jensen, 1993) 

 

Kontrollera: 

• Att inhysningssystemet/en medger att suggor och gyltor kan hållas och hålls i grupp under 

hela dräktighetsperioden. 

• Hur hantering/åtgärd av sugga/gylta sker vid förekomst av eventuell aggressivitet. 

Om aggressivitet förekommer i gruppen kan detta bero på systemfel som t ex otillräckligt 

utrymme och dåligt berikad miljö. 

• Att ätbåsen för grupphållna grisar är utrustade med skyddsanordning baktill som hindrar 

grisarna att skada varandra. Finns det självstängande alternativt manuella grindar. 

• Vid manuell hantering av grindar i ätbås bör den främre delen av båsavskiljarna vara 

tät. Hur instängningstiden i båsutfodringssystem sköts. Är den begränsad till 

utfodringstillfällena om grindarna sköts manuellt. Grisarna ska släppas ut från respektive bås 

så snart hela gruppen ätit klart. 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: Bakgrundsinformation till punkten är tillagd, för övrigt har 

inga ändringar gjorts. 

 

Brandskydd och elavbrott 

Gris 23. Krav kring brandskydd och beredskap vid elavbrott är uppfyllda 

För att minimera risken för att en brand ska uppstå så är det viktigt att förebygga detta 

genom att besättningen uppfyller angivna brandskyddskrav. Det är också viktigt att ha 

beredskap vid ett eventuellt elavbrott då detta påverkar funktionen av ventilation, utgödsling 

och automatiska fodergivare. 

 

Kontrollera: 

Förutsättningar finns för att kunna rädda djuren vid brand 

• När förprövningspliktig åtgärd är gjord i stallet för att avgöra vilket brandskyddskrav som 

gäller för stallavdelningen. 

• Om det finns evakueringsdörrar som enkelt kan öppnas av brandpersonal utifrån. 

• Att utgångarna inte är blockerade och vintertid hålls fria från snö. 
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• Byggnadstekniska lösningar t ex brandsäkra väggar, placering av huskroppar, 

ventilationsanläggningens utformning. Kontrolleras mot förprövningshandlingarna. 

• Om uppsamlingsplats finns eller snabbt kan anordnas i närheten av djurstallet/stallarna.  

 

Godtagbar plan finns för upprätthållande av djurskydd vid elavbrott: 

Kontrollera: 

• Att djurhållaren har upprättat en plan för skötsel av grisarna vid ett 

strömavbrott. 

• Att planen kan fungera under längre och kortare tidsperiod. Att förutsättningar finns för att 

upprätthålla ett acceptabelt djurskydd avseende t.ex. ventilation, vattenförsörjning (utfodring 

och frostskydd), utgödsling och belysning. 

• Om eget reservelkraftverk finns eller finns lätt tillgängligt på annat sätt. 

• Om det finns möjlighet att snabbt koppla in reservkraftverket på gårdens elnät. Be 

djurhållaren förklara om och hur reservkraftanläggningen kontrolleras: provkörs aggregatet 

med jämna mellanrum, förs provkörningar och andra anmärkningar i en driftjournal mm? 

 

Motivering till ändring i punkten: Överflödig text har tagits bort. 

3.4. Stallklimat och luftkvalitet 

Termisk komfort m.m. 

Gris 24. Stallet har en luftkvalitet och ett stallklimat som är anpassat till djurslaget och 

djurhållningsformen 

Luftkvalité och stallklimat är en viktig del i grisarnas välfärd. Grisstallar är dammiga och 

innehåller gödselgaser och för att grisarna inte ska drabbas av åkommor på lungor och 

luftvägar krävs det att stallet har en välfungerande ventilationsanordning. Stallklimatet är 

också viktigt att anpassa efter vilken djurkategori som hålls i stallarna. 

 

Dålig luftkvalitet indikerar bristande ventilation. Luftkvaliteten mäts vid behov genom att 

mäta koldioxid- och ammoniakhalt i stalluften och den relativa luftfuktigheten i 

stallavdelningen. 

 

Undersök vid behov luftrörelserna i utgödslingssystemet med rök (t.ex. rökpatron) och 

observera om röken stiger upp i stallavdelningen. Mätning av gödselgaser (främst ammoniak) 

görs där djuren befinner sig. På liggytor görs mätningen strax ovanför liggytan där djuret har 

sitt huvud. På gångytor görs mätningen högre upp, i djurets huvudhöjd. (Om rökprov har 

gjorts bör mätningar framför allt ske där rökuppgång skett). 

 

Om värmeunderskott uppstår i stallet under den kalla årstiden behövs tilläggsvärme för att 

kunna åstadkomma ett bra stallklimat med en bra luftkvalitet. 

 

Det är inte ovanligt att kallras eller annat drag på liggplatsen leder till att djuren blir smutsiga. 

Orsaken kan t.ex. bero på att ett luftintag är felaktigt inställt eller att kallras uppstår i boxen 

p.g.a. kylande ytterväggsytor, tomma utrymmen bredvid boxen m.m. I dessa fall kan det vara 

bra att kontrollera luftrörelserna i och kring boxen med t.ex. rök för att närmare identifiera 

orsaken. 

 

Kontrollera: 
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• Att det finns luftinströmning vid luftintag och frånluftning i form av fläktar, 

självdragstrummor, öppen nock etc. Vid tveksamheter, använd mätinstrument för att 

konstatera koldioxidhalt, ammoniakhalt och svavelvätehalt i stallet. 

• Att ventilationsutrustningen fungerar som den ska (hel, injusterad och ”ren”) 

• Att placering av luftintagen ger en relativt jämn luftfördelning i stallutrymmet.  

• Att luftintagens placering och utformning inte förorsakar drag på djuren. Kallras 

förekommer vid luftintag om boxen går ända ut till väggen. Om det finns en eller flera boxar 

placerade nära ventilationen ska de förses med ett tak om liggplatserna utsätts för kallras. 

Gödselplatsen får gärna placeras närmast väggen då det motverkar att grisen väljer att lägga 

sig där. 

• Att ev. reglersystem för ventilationen fungerar så att ett lämpligt stallklimat kan hållas. 

• Att tillskottsvärme vid behov finns i stallavdelningen eller i delar av denna. 

• Att det finns skydd mot att luft kan strömma in i stallavdelningen via utgödslings- eller 

urindräneringssystemet, t.ex. gaslås i form av gasavsug och gummidukar i tvärkulvert mot 

gödselbehållare. 

• Att det finns skydd mot att luft från annan stallavdelning kan strömma in i stallavdelningen. 

• Förekomst av svavelväte i stalluften. Om gödsellagring sker i stallavdelningen 

(svämutgödslingssystem) kan det finnas risk att även svavelväte förekommer i stalluften och i 

synnerhet i samband med att gödselrännorna töms/spolas.  

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: Förtydligande i texten har gjorts och överflödig text har 

tagits bort. 

 

Mekanisk ventilation  

Gris 25. Mekaniskt ventilerade stallar har nödventilation och stallavdelningar med 

grisar är utrustade med larmanordning 

Om en mekanisk ventilation havererar så kan det innebära livsfara för djuren som befinner 

sig i stallet. Luftkvalitén försämras omgående när stallet fylls med gödselgaser och en snabb 

ökning av temperaturen gör att grisarna riskerar att dö av överhettning. (Gustafsson, et al. 

2008) 

 

På vilket sätt larmanordningen ska varna behöver anpassas i varje enskilt fall och göras 

utifrån en riskbedömning. 

 

I system försedda med automatisk omstart av fläktar efter ett strömbortfall uppnås en högre 

säkerhet för djuren, det finns dock inget krav på att installera dessa system. 

 

Kontrollera: 

• Att det finns nödventilation (t ex öppningsbara fönster och dörrar) i mekaniskt ventilerade 

stallavdelningar. 

• Startas fläktarna automatiskt efter ett strömbortfall? (Ett strömbortfall under en mycket kort 

tid kan vara svår att upptäcka). 

• Att larm finns installerat i stallavdelningar med grisar och att larmanordningen har de 

funktioner som krävs. 

• Att larmanordningen har batteribackup. 

• Hur larmet kontrolleras regelbundet av djurhållaren 
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• Hur ett ventilationsbortfall upptäcks av djurhållaren och hur kan detta åtgärdas skyndsamt 

och innan djuren utsätts för lidande. 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: Överflödig text har tagits bort. En rubrik har lagts till. 

 

3.5. Fönster och belysning 

Belysning 

Gris 26. Belysning finns så att tillsyn av grisarna alltid kan ske utan svårigheter 

För att kunna upptäcka eventuella skador eller brister i djurhållningen så krävs en god 

belysning.   

 

Kontrollera: 

• Att det finns fast monterad belysning i stallavdelningen. Observera att belysningen i 

ligghallar under vissa förutsättningar inte måste vara fast monterad. Förutsättningen är att 

belysning som krävs för tillsyn på djuren är ordnad på annat sätt. 

• Att belysningen är sådan att varje djur i respektive utrymme i stallavdelningen går att 

inspektera oavsett tidpunkt på dygnet. . (Riktvärde för belysningsstyrka är ca 75 lux, vilket 

med lysrör motsvarar 2,5 – 4,5 W/m2 golvarea). 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: Specificerat vilka förutsättningar som möjliggör att 

belysningen i ligghallar inte måste vara fast monterad. 

 

Ljusinsläpp 

Gris 27. Kravet på ljusinsläpp/belysning är uppfyllt  

Ljuset ger grisarna en bättre chans att lättare kommunicera med varandra och disponera 

boxutrymmet på ett sådant sätt att risken för konflikter mellan individer minskar. Dagsljuset 

är också till för att ge djuren en dygnsrytm och en annan ljusinsensitet än vad lysrören ger. 

 

Kontrollera: 

• Att det finns fönster eller andra ljusinsläpp för dagsljus. Riktvärde för den totala fönsterytans 

storlek är att denna minst bör motsvara 3-5 % av golvytan. 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: Bakgrundsinformation till punkten är tillagd, för övrigt har 

inga ändringar gjorts. 

3.6. Buller 

Mekaniskt buller 

Gris 28. Buller i stallet har godtagbar nivå och frekvens. 
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Buller kan påverka grisarnas välfärd negativt. Vid digivning kan höga bullernivåer leda till 

att smågrisarna inte hör när det är dags för mat. 

 

Kontrollera: 

• Mekaniskt buller från framför allt frånluftsfläktar. 

• Kontrollera bullernivå i djurutrymmena på olika platser i stallet som djuren har tillgång till. 

• Kontrollera buller från fläktar genom att mäta vid maxventilation. Kontrollera också 

varvtalsreglerade fläktar genom att mäta vid olika varvtal. 

• Mätning av buller görs med ljudnivåmätare. Högt buller från en fläkt kan betyda att 

bullerdämpning behövs, indikera att den är felaktigt monterad, sliten och behöver renoveras 

eller bytas ut. Det kan också indikera att någon eller några fläktvingar är skadade eller saknas. 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: Bakgrundsinformation till punkten är tillagd, för övrigt har 

inga ändringar gjorts. 

 

3.7. Foder och vatten 

Lugnt och naturligt intag av foder och vatten 

Gris 29. Utfodrings- och vattensystem är utformade, dimensionerade och placerade så 

att de medger ett lugnt och naturligt intag av foder och vatten 

Grisarna ska med lätthet kunna tillgodogöra sig både foder och vatten i stallarna. Risken 

finns att konkurrensen blir hård om dricks- och utfodringsplatser är för få och det kan 

innebära att vissa individer blir utan vatten och foder. 

 

Kontrollera: 

• Att placeringen och dimensioneringen av utfodrings- och vattnings anordningar möjliggör 

för djuren att inta foder och vatten på ett lugnt och naturligt sätt Exempelvis ska djuren kunna 

ha en naturlig kroppsställning då de äter och dricker.  

• Att alla grisar får plats att äta samtidigt om utfodring av något foderslag sker samtidigt för 

alla djur. 

• Att djuren har det ätplatsutrymme som krävs för den angivna djurkategorin.  

• Att antalet drickplatser finns i rätt mängd i förhållande till antalet djur.  

• Att transponder- eller responderstyrd foderstation inte används för fler grisar än att 

alla hinner äta sin dygnstilldelning inom 12 timmar. 

 

Du hittar mer information under vägledningen till Gris 11. 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: Specificering har gjorts att det krävs olika ätplatsutrymmen 

beroende av djurkategori. 

 

Tillräcklig välbalanserad näringstillförsel 

Gris 30. Djuren ges foder som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad 

näringstillförsel 
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En välbalanserad näringstillförsel är en av de grundläggande principerna för att säkerställa 

grisens välfärd. För att kroppen ska fungera bra och hålla en optimal hull- och muskelmassa 

så är ett väl sammansatt foder av stor vikt. 

 

 

Kontrollera: 

• Hur ofta fodergivan beräknas och justeras. 

• Att utfodringsplatserna inte innehåller gamla foderrester (Fig.5). 

• Att lagring och fodertillverkning på gården håller en hög hygienisk nivå, d.v.s. att inga 

gamla foderrester finns eftersom detta är en grogrund för bakterier och mögel (Fig.6). 

Mycket viktigt att kontrollera underhåll och skötsel av foderblandare om sådan används. 

• Att transportvägen till foderförvaringen är framkomlig. 

• Resultat av foderanalys, har de beaktats? 

• Om det förekommer grisar i för lågt hull (läs mer under vägledning till Gris 6) 

 

 
Fig. 5 Utfodringsplats med god renlighetsstandard. 
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  Fig. 6 Ett välskött foderkök med god hygienisk kvalité. 

 

 

  

 

Vissa företeelser kan vara svåra att kontrollera vid ett enstaka kontrolltillfälle på gården, t.ex. 

antalet utfodringstillfällen per dag. Utgå då från vad som går att se vid kontrollen. Använd 

lukt, syn och känsel vid bedömningen av foder och vatten. 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: ”En god hygienisk nivå” och ”transportvägar” har 

förtydligats. Överflödig text har tagits bort. 

Vatten 

Gris 31. Kraven på fri tillgång till vatten och på vattnets kvalitet är uppfyllda 

Utan tillgång på vatten kan ingen gris överleva. Kvalitén på vattnet ska vara god för att 

förhindra att djuren blir sjuka. Gödsel ska inte förekomma vare sig i fodret eller i vattnet. God 

lukt och smak på vattnet ökar förutsättningarna för att grisarna ska dricka en tillräcklig 

mängd vatten.  

 

Kontrollera: 

• Att grisarna har fri tillgång till dricksvatten. 

• Samtliga djur ska kunna dricka tillräckliga mängder vatten av bra hygienisk kvalitet. Vatten 

ska alltid finnas obegränsat tillgängligt för samtliga grisar. 

• Drickutrustningens vattenflöde motsvarar djurens naturliga drickhastighet: 

 Sugga 2-4l/min 

 Slaktsvin 1-3 l/min 

 Smågris 0,5-1 l/min 

Anläggningens totala flödeskapacitet samt ökat vätskebehov vid ökad värme måste också tas i 

beaktning. 

• Vilken typ av typ av vattentäkt som används. För att bedöma risken för föroreningar. Hur är 

vattentäkten placerad i förhållande till djurstallet/djurstallarna.  

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 
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Motivering till ändring i punkten: Specificering av flödeshastighet och flödeskapacitet har 

gjorts. 

 

3.8. Renhållning och strö 

Rengöring och utgödsling 

Gris 32. Stallutrymmen rengörs och utgödslas på ett sätt som ger en god hygien och god 

djurhälsa 

Väl fungerande gödselhantering, utgödslingsrutiner samt regelbunden stallrengöring är 

förutsättningar för att minska risken för smittspridning. 

 

För att förhindra smittöverföring från föregående omgång grisar ska inga synliga rester av 

gödsel finnas kvar efter rengöringen.  

 

Kontrollera: 

• Arbetsrutiner för rengöring av stall/stallavdelningar för respektive djurkategori. 

• Rengöring av vattensystem, belysningsarmaturer, fönster, stallredskap, 

ventilationsanläggning inkl. ljudabsorbenter, foderutrymmen, mm. 

• Hur vattningssystem ser ut vid lösdrift på djupströbäddar. Finns lösning för uppsamling av 

eventuellt spillvatten och därmed ökad renhållning av djupströbäddarna. 

• Att den dagliga rengöringen av boxar och andra utrymmen för grisarna sköts så att grisarna 

har möjligheten till att hålla sig rena. 

• Utgödslingsintervall i system med vakuumutgödsling. Utgödsling ska ske med högst 14 

dagars intervall. 

 

Motivering till ändring i punkten: Förtydliganden har gjorts och utgödslingsintervall för 

vakuumutgödsling har specificerats. 

 

Strö till grisar 

Gris 33. Kraven på ströets kvalitet och användningen av strö för komfort och 

sysselsättning på liggytor är uppfyllda 

För att i viss mån undvika uppkomsten av bogsår samt för att öka sysselsättningsgraden hos 

grisarna är det viktigt att strömaterialet som används stimulerar tugg- och bobeteendet hos 

grisen. (Olsson & Svendsen, 2004) Strömaterialet ska inte innehålla damm eller mögel. 

 

De egenskaper strömedlet ska ha för att tillgodose grisarnas sysselsättningsbehov har inte 

närmare angetts som föreskrift. Detta eftersom flera olika sorters material (t.ex. halm, torv, 

spån) eller kombinationer av strömaterial mycket väl kan fungera. Närmare beskrivning av 

strömedlets egenskaper har däremot angetts som ett allmänt råd till bestämmelsen. Av denna 

framgår att strömedlet bör innehålla material som grisarna kan böka i, undersöka och tugga. 

 

Oönskade beteenden kan uppstå om grisarna har för lite att sysselsätta sig med. Det kan leda 

till att de t.ex. börjar slåss eller bita på varandra. Förekoms av skador på djuren eller att djuren 

uppträder stressat kan alltså vara en tydlig indikation på att djuren är understimulerade. Grisar 

kan även bli apatiska av understimulans och i vissa fall utveckla stereotypier, t.ex. 

”rörbitning”. Sådant beteende är dock ofta svårt att upptäcka vid ett tillfälligt besök i en 

avdelning beroende på att beteendet i regel upphör om djuret distraheras av att det ”händer 
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något” i dess omgivning. Någon typ av miljöberikning kan ge grisarna möjlighet till 

stimulans. Bildäck, bollar och rep är några exempel på miljöberikningsmaterial. 

Miljöberikningen kan också till viss del ersätta strömängden i boxen.  

Vilken mängd strö som behövs för grisar för att uppfylla deras behov av komfort bestäms 

utifrån flera faktorer, som t.ex. vilken djurkategori det rör sig om, djurens hälsa och hull, 

stallklimatet, golvets hårdhet, struktur och kvalitet, om det finns golvvärme, vilken strötyp 

som används samt strömedlets hygieniska kvalitet. En smågrisbox är i behov av att ha en hög 

komfort både för att undvika uppkomsten av bogsår på suggan och för att hjälpa smågrisarna 

att hålla värmen (Fig. 7). I beaktning bör dock tas att suggan kan lägga sig på spalten om 

hon blir för varm. (Olsson & Svendsen, 2004) 

 

 

Kontrollera: 

• Rutiner för daglig tilldelning av strömedel. Finns strömedel kvar i boxen intill nästa 

rengöringstillfälle eller nästa strötilldelning? Observera dock att behovet av strö för 

sysselsättning gäller under den aktiva delen av dagen och normalt inte på natten när djuren 

hålls för vila. Strömängden i boxarna minskar under dagen då grisarna äter och bökar i det. 

• Tilldelning av strömedel i system med djupströbädd. 

• Hur anläggs och sköts djupströbädden? Hur och i vilken omfattning sker tillförsel av 

halm? 

• Att strömedel eller kombination av olika strömedel används i sådan omfattning att grisarnas 

sysselsättningsbehov, t ex att böka undersöka i och tugga ständigt tillgodoses. Finns det 

tecken på att grisarna är understimulerade? 

• Är strömedlet rent eller förorenat? Har strömedlet som används dålig hygienisk 

kvalitet (t ex möglig och fuktig halm, dåligt torkad kutter- och sågspån)? 

• Om det finns grisar som har stört liggbeteende (om de ligger enskilt på sidan och andas 

lugnt har deras värmekomfort uppnåtts).  

• Om det finns grisar som har svårt att hålla kroppstemperaturen 

• Om det finns grisar med bit- eller rivskador 

• Om du noterar oönskade beteenden: aggressiva beteenden mellan grisarna, stressade 

eller apatiska grisar, grisar med stereotypa beteenden 

• Om det finns grisar som har skador på klövar, knän, bog. Om det finns grisar som har 

bogskydd eller är skyddstejpade. 
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  Fig.7 En välströdd grisningsbox. 

 Fig.8 En grisningsbox några timmar sedan ströning. Ett acceptabelt 

 scenario. 

 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: Överflödig text har tagits bort. Punkten har förtydligats 

både i text och med fotografier. En förklaring har även gjorts i form av att miljöberikning till 

viss del kan ersätta strö. 

Strömedel för bobyggnadsbeteende 

Gris 34. Suggor/gyltor har tillgång till strömedel för bobyggnadsbeteende under 

veckan före grisning 

Grisningen initieras av bobyggnadsbeteendet och därför är det viktigt att samtliga dräktiga 

hongrisar får tillfälle att utföra detta. (Jensen, 1993) 

 

Bobyggnadsbeteendet brukar normalt inledas någon dag före grisningen. En 

grundförutsättning för att djuren ska kunna utföra bobyggnadsbeteende är att de är lösgående 

och att utrymmet är anpassat och tillräckligt stort. Undersökningar har visat att om suggan 

har fått bygga bo inför grisningen så blir hon lugnare, förlossningen underlättas (går fortare) 

och mjölkproduktionen blir bättre. Detta i sin tur leder till friskare och starkare smågrisar. 

 

Kontrollera: 

• Att ett strömedel eller kombination av olika strömedel används i sådan omfattning att 

grisarnas behov av att kunna utföra bobyggnadsbeteende i samband med grisningen 

tillgodoses.  

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: Överflödig text har tagits bort. 
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Liggytor 

Gris 35. Liggytor hålls rena och torra samt är anpassade efter djurslag och stallklimat 

En torr och ren miljö är en viktig del av grisarnas välfärd. Fukt och bakterier kan leda till 

sjukdomar, dålig klövhälsa, försämrad luftkvalité m.m. 

 

Kontrollera: 

• Rutiner för daglig skötsel av liggytorna. 

• Att det finns tillräckligt med strö och att utgödsling sker regelbundet. Diskutera med 

djurhållaren om vilka strörutiner som tillämpas, hur mycket strö som används och hur ofta 

strö läggs in i boxarna. 

• Att djuren är torra efter att de legat ner på liggplatsen. 

• Att liggplatsen ger djuren en godtagbar liggkomfort och underlaget ger isolering mot 

avkylning. Värmeförluster från djuren sker till det underlag djuren ligger på och 

värmeförlusterna kan där vara betydande om underlaget har hög värmeledningsförmåga och 

låg yttemperatur. Detta bör särskilt beaktas i stallar med ett utomhusliknande klimat. 

  

 

En närmare beskrivning av förutsättningarna för att kunna hålla djurutrymmen rena finns 

under Gris 7. 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: Förtydligande i texten har gjorts. 

 

3.9. Betesmarker, rastgårdar och drivning 

 

Rastgårdar, markytor utomhus, drivning 

Gris 36. Kraven på betesmarker, rastgårdar, markytor, drivningsvägar och drivning, 

rörelsefrihet samt stängsel är uppfyllda 

Konventionell grisuppfödning har inga krav på utevistelse för grisarna, men om detta ändå 

förekommer är det viktigt att se till att det finns stängsel som håller grisarna inne samt att 

drivgångarna och utedelen är anpassad för att grisarna ska kunna vistas där. Det är t.ex. 

viktigt att se till att det inte finns några föremål som grisarna kan skada sig på. 

 

Kontrollera: 

• Att föremål som t ex balsnören, ensilageplast, trasiga stängselstolpar, gammal taggtråd, 

maskindelar eller andra typer av skrotföremål etc. som grisarna kan fastna i, skada sig på eller 

trassla in sig i, inte är åtkomligt för djuren. 

• Hur markytor som belastas hårt av djuren ser ut. T.ex. vid utfodringsplatser, drickplatser, 

drivvägar samt markytor i anslutning till stallets in- och utgångar. 

• Utformning av golv i drivgångar och i kombination med lutningen på drivgångar där grisar 

förflyttas. Kan förflyttning av grisar ske under lugna former utan risk för skador och minska 

risken för stress. 

• Att djurens rörelsefrihet på betet inte är begränsad genom uppbindning/tjudring eller genom 

att tyngd eller annat hindrande föremål har fästs vid djuret. 

• Att stängslet är ordentligt sträckt och underhållet så att djuren inte kan skada sig på det. Titta 

på djuren om tecken kan ses på att de fått skador från att ha fastnat i taggtråd eller eltråd och 
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diskutera eventuella sådana upptäckter med djurhållaren om vad som orsakat dessa skador på 

djuren. 

• Att eltråd och taggtråd inte kombineras på samma stängsel på ett otillåtet sätt. Taggtråd får 

inte vara strömförande. Eltråd får dock fästas på stängsel med taggtråd om ett minimiavstånd 

horisontellt av 150mm mellan eltråden och taggtråden hålls. 

• Om avelssvin finns i besättningen, har de möjlighet till utevistelse? Avelssvin ska ges tillfälle 

till utevistelse om möjlighet finns. 

 

Motivering till ändring i punkten: Förtydligande i texten har gjorts. ”Otillåten användning” 

har ersatts med en specificering av vad som gäller vid kombination av eltråd och taggtråd. 

Specificering har även gjorts av att avelssvin ska få tillfälle till utevistelse endast om 

möjlighet finns. 

 

3.10. Utegångsdjur 

Utedrift 

Gris 37. Kraven för hållande av utegångsdjur är uppfyllda 

Utegångsgrisar är i lika stort behov av daglig tillsyn som installade grisar. Tillsynen är till för 

att djurhållaren ska upptäcka eventuella skadade eller sjuka grisar i tid för att omgående 

kunna sätta in behandling. Tillsynen är även till för att få en generell uppfattning om 

grisarnas välmående och för att kunna kontrollera så att de har tillgång till foder, vatten samt 

skydd för väder och vind. 

 

Kontrollera: 

• Rutiner för tillsyn och skötsel av djuren. 

• Grisarnas allmäntillstånd, hull, ålder etc. som påverkar deras köldtålighet och lämplighet 

för utevistelse under den kalla årstiden.  

• Tillgång till ligghall. Grisar har ett behov av en ”grishydda” eller liknande ligghall försedd 

med halm eller annat strömaterial om de hålls som utegångsdjur. Dispens kan dock ges efter 

ansökan till Jordbruksverket. För att dispensen ska ha kunna beviljas så måste grisarna ha 

möjlighet att söka skydd t.ex. i en tät skog. 

• Om dispens från kravet på ligghall finns, kontrollera att förutsättningarna för denna 

fortfarande är aktuella. Exempel: Har skogen förändrats? 

• Att behandlingsutrymmen/sjukboxar finns i anslutning till stallarna och att dessa utrymmen 

vid behov går att värmas upp eller motsvarande.  

• Att grisar som hålls utomhus har tillgång till skydd mot direkt solstrålning, stark vind och 

nederbörd under den varma årstiden. 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: Förtydligande av texten har gjorts. Begrepp som ”hårrem” 

användes tidigare och det indikerar på att textstycket är hämtat från 

vägledningsinformationen för nötkreatur. En specificering till ligghall har även gjorts.  

 

3.11. Operativa ingrepp 
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Slipning av smågrisars tänder 

Gris 38. Reglerna kring slipning av smågrisarnas tänder är uppfyllda 

Slipning av smågrisarnas tänder kan ibland vara nödvändigt då de skadar varandra och ger 

suggan sår på juvret. När smågrisarnas tänder slipas är det viktigt att inte tänderna slipas för 

långt ner då detta orsakar smärta hos smågrisarna.  

 

Kontrollera: 

• Vilka rutiner finns för slipning av tänder på smågrisar.  

 

Slipning får inte ske rutinmässigt utan bara om djurhållaren kan motivera orsaken till 

slipningen och det görs innan djuret uppnått en veckas ålder. Bestämmelsen innebär att 

djurskyddskontrollanten måste göra en bedömning för varje enskilt fall för att avgöra om 

tandslipning på smågrisar är godtagbar i det aktuella fallet. 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: Förtydligande av texten har gjorts och överflödig text har 

tagits bort. Det är viktigt att förtydliga att lagstiftningen inte ger grishållaren rättigheten att 

slipa smågrisarnas tänder rutinmässigt utan att en bedömning skall ske i varje enskilt fall. 

 

Övriga operativa ingrepp 

Gris 39. Övriga operativa ingrepp utförs på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt 

Alla former av operativa ingrepp innebär en ökad risk för lidande hos djuret. Vid kastrering 

innan det sjunde levnadsdygnet får ingreppet utföras av person som har kunskap och 

erfarenhet. Om kastreringen sker efter sjunde levnadsdygnet krävs det att grisen får 

bedövning och att ingreppet utförs av veterinär. 

 

Kontrollera: 

• Rutiner för kastrering av smågrisar. Dokumentation, kastreringsmetod, hygien 

vid ingreppet, ålder vid kastrering. Är grisarna friska? Sjuka grisar ska inte utsättas för 

ingreppet p.g.a. ökad infektionsrisk då immunförsvaret är nedsatt. Närmiljön där kastreringen 

utförs ska vara så god att risken för infektioner minskar.  

• Att övriga ingrepp utförs av veterinär, t ex pung- och navelbråck och ingrepp på halvgaltar. 

Avstämning kan ske genom att ta del av journal. 

• Att identitetsmärkning av grisar sker på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt, 

till exempel: operatörens kompetens, god hygien, korrekt instrument. 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: Förtydligande av texten och omformulering av en felaktig 

meningsuppbyggnad har gjorts. 

 

Injektioner 

Gris 40. Kraven som gäller för injektioner är uppfyllda 

Injektioner ska utföras på ett korrekt sätt för att undvika att grisen utsätts för lidande genom 

att läkemedel injiceras felaktigt. 

 



 

34 

 

Kontrollera: 

• Om besättningen utövar villkorad djursjukvård och om personal som utför behandlingen 

(injektioner) har genomgått kurs i villkorad läkemedelsanvändning. 

• Om injektion av järnpreparat sker innan 3 veckors ålder. 

 

 Motivering till ändring i punkten: En kontrollpunkt avseende användning av läkemedel med 

sederande effekt togs bort, då det anses vara veterinärens ansvar att inte sådana läkemedel 

skrivs ut till grishållaren. 

 

Hormoner 

Gris 41. Hormoner och andra ämnen används endast på tillåtet sätt 

Hormoner är en av grundstenarna till grisens beteende och välbefinnande. Felaktig 

användning av hormoner kan skapa felbeteenden hos grisarna och påverka deras välfärd 

negativt. Om köttet som sedan ska användas till livsmedel är doserat med otillåtna hormoner 

måste det kasseras. 

 

Kontrollera: 

• Hormoner och vissa andra läkemedel får inte ges till djur. Det finns dock undantag från 

förbudet och en del hormoner får användas vid behandling av fertilitetstörningar samt 

exempelvis vid brunstsynkronisering. 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 

 

Motivering till ändring i punkten: Bakgrundsinformation till punkten är tillagd, för övrigt har 

inga ändringar gjorts. 

 

3.12. Avel 

Grisningssvårigheter eller annat lidande 

Gris 42. Kravet på att avel inte innebär grisningssvårigheter eller annat lidande följs 

Ett sunt avelsarbete är en förutsättning för att djurskyddet ska upprätthållas. Suggor som får 

återkommande grisningsproblem bör fortsättningsvis inte verka i aveln. Aveln ska inte heller 

försämra grisarnas egenskaper.  

 

Kontrollera: 

• Att djur med genetiska defekter inte används på ett otillåtet sätt i avelsarbetet. 

• Hur avelsarbetet bedrivs i grisbesättningen för att förhindra nedärvning av letalanlag/ 

defekter. Nedan angivna defekter/anlag är listade i Föreskrifter om ändring i 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete L115 på gris: 

Könsorgan – pungbråck 

Digestionsorgan – sluten ändtarm 

Övriga defekter – Halothan anlag (ger en stresskänslig gris och dålig köttkvalité) 

Observera dock att halothananlagen sedan länge är bortavlad på svenska grisar. 

• Att avel inte bedrivs på ett sådant sätt att rasens genomsnitt för egenskaper 

enligt 3 § L115:1 inte försämras. 

 

I kontrollpunkten ingår tvärvillkor. 
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Motivering till ändring i punkten: Defekter och letalanlag har specificerats. 

 

 

Gris 43 ”Övriga brister” har tagits bort då kontrollpunkterna ansågs överflödiga. 

 

 

 

 

 

4. Slutsats 

Djurskyddsinspektörerna bör ha ett vältränat ”djuröga”, en hög kompetens och besitta 

förmågan att avgöra välfärdsstatus hos djur. Lagstiftningen ger emellanåt möjlighet till 

subjektiva bedömningar och det kan till viss del undvikas genom att använda en väl 

sammanställd vägledningsinformation i tillsynen. En ny djurskyddslag är på remiss och när 

den antas är förhoppningen att tolkningsbara delar i lagstiftningen ska vara omarbetade. 

Tillsynsmyndigheten borde arbeta mer som en rådgivande instans och diskutera lösningar på 

problem med djurhållaren. Det är sannolikt lättare att förmedla information till berörda parter 

om myndigheten inte endast utövar kontroll, utan också vägleder. Förhoppningen är att den 

omarbetade vägledningsinformationen för gris ska vara ett startskott på ett förbättrat 

kvalitetsarbete och kanske finns det anledning till att se över samtliga 

vägledningsinformationer och omarbeta dem på ett liknande sätt. 

 

Den omarbetade vägledningsinformationen tordes ha en hög användbarhet då den har 

förtydligats både i text och med fotografier. Hull, strö och liknande bedömningspunkter som 

inte är resursbaserade kan vara det som är svårast att bedöma eftersom det kan vara svårt att 

utläsa i lagen. Det detaljerade djurskyddet i Sverige har ett gott syfte. Djurhållare som 

missköter och vanvårdar sina djur, ska kunna ställas till svars inför lagen och det ska finnas 

möjlighet att omhänderta djur om situationen kräver det. Djurskyddsinspektörer måste ha 

förmågan att avgöra när ett djur utsätts för lidande. Gränsen mellan godtagbar djurhållning 

och lidande är inte alltid tydlig och det krävs ett vältränat ”djuröga” för att kunna göra en 

korrekt bedömning i varje enskilt fall. Det är högst relevant att djurskyddsinspektören inte 

sätter mänskliga känslor eller värderingar på djurets livssituation och att denne utför tillsynen 

från djurets perspektiv. Det är ofta där som bristerna finns och kompetensen hos 

djurskyddsinspektören sätts på prov. Vad är t.ex. ett rent eller smutsigt djur? Var drar man 

gränsen för hur pass smutsigt djuret får vara innan det utsätts för lidande? Djur är i regel inte 

renliga på samma sätt som vi människor. Grisar rullar sig i lera för att skydda huden mot sol 

och annan yttre påverkan och det kan leda till att vi människor uppfattar dem som smutsiga, 

trots att grisen anses vara ett renligt djur (Andersson, et al. 2009). 

 

Inom djurskyddsinspektörsyrket finns olika personkategorier med olika attityder och som har 

olika kunskapsnivåer. Det finns djurskyddsinspektörer som har varit aktiva med djur under 

hela livet. Dessa inspektörer har sannolikt redan ett vältränat ”djuröga” innan de påbörjar sin 

yrkesutövning och de har troligtvis redan förmågan att se djurhållningen som en helhet. Det 

finns djurskyddsinspektörer som endast har förvärvat sin kunskap via sin utbildning på 

högskolan. För dessa personer kan det vara svårare att avgöra när ett djur mår bra och när det 

mår dåligt. Risken finns att de väljer att utöva sin tillsyn detaljstyrt och utan att se till 
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djurhållningen som helhet. Har man ingen tidigare erfarenhet av praktisk djurhållning så är 

det svårt som djurskyddsinspektör att relatera till varje enskild djurhållares situation.  

 

För att få en hög välfärd hos de svenska grisarna så behöver avelsansvariga, veterinärer, 

djurhållare och myndigheter föra en dialog och ha ett aktiv samarbete. Genom att sammanföra 

olika erfarenheter och synvinklar på den svenska grishållningen så ökar kompetensen hos 

samtliga utövare och helhetssynen blir generellt sett bättre. Den omarbetade 

vägledningsinformationen är förhoppningsvis ett steg i rätt riktning för att höja kvalitén på 

den svenska djurskyddstillsynen. Detta kommer att gynna de svenska grisarna och 

förhoppningsvis göra den svenska grishållningen konkurrenskraftig i Europa.  
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