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Datum
2014-03-10

Ert dnr:
2014/6705

Remissinstans
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF Kött, LRF Mjölk, 
Svenska Djurhälsovården, Svenska 
Fåravelsförbundet, Sveriges Djurbönder, Sveriges 
Nötköttsproducenter 

Svarsblankett till REMISS - 5.2.16-893/14

För att underlätta vårt remissarbete är vi tacksamma om ni lämnar era synpunkter på 
denna svarsblankett. Skicka svarsblanketten elektroniskt via e-post till 
jordbruksverket@jordbruksverket.se    

Allmänna synpunker och kommentarer

Remissyttrandet gäller följande organisationer: Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), LRF 
Kött, LRF Mjölk, Svenska Djurhälsovården, Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges 
Djurbönder och Sveriges Nötköttsproducenter i yttrandet angivna som ”näringen”. Vad 
gäller ägg- och fågelproduktion vill LRF hänvisa till svar från Svensk Fågel och 
Svenska Ägg när det gäller de djurslagsvisa delarna. Näringen anser att det är mycket 
positivt att Jordbruksverket utifrån den praktiska erfarenhet som finns inom 
grisproduktionen nu föreslår förändringar som förbättrar hygienen och därmed 
djurhälsan liksom att det föreslås åtgärder som både förbättrar djurskyddet och 
konkurrenskraften för svensk grisproduktion. Det är bra att beskrivningarna i 
konsekvensutredningen är så utförliga att man kan ta del av hur och varför 
ändringarföreslås. Näringen vill dock understryka att förslaget generellt inte innebär 
regelförenkling på så sätt att flera av de ändrade paragraferna, även vissa av de som 
leder till förbättringar i praktiken, blir mer detaljerade. Vad gäller kostnaderna och 
påverkan på konkurrensförhållandena så går det inte att som Jordbruksverket gör på 
sidan 28 konstatera att förändringarna sammantaget kommer att leda till en positiv 
utveckling för landsbygden. För vissa näringar innebär förslagen förbättringar som t.ex. 
för grisproduktionen och för andra betydande merkostnader, som för 
fjäderfäproduktionen.

1 kap. 4 § ☒Tillstyrker        ☐ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker 

Kommentarer:

Det måste framgå att flyttbara foderhäckar, pelletsautomater etc. till får och nötkreatur 
får inräknas i totalarean.
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1 kap. 18 § ☒Tillstyrker        ☐ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker Kommentarer:

Näringen vill peka på att det förekommer problem med punkterna 2 och 3 där 
inspektörer inte anser att de kan garantera det som står där. Det vore bättre om 
skrivningen därför justerades något t.ex. så att det anges att konsekvenserna av 
måttavvikelsen inte påtagligt innebär någon ökad risk för skador, stress, ohälsa. I 
punkten 2 på motsvarande sätt att måttavvikelsen inte påtagligt bedöms påverka djuret.

1 kap. 24 § ☐Tillstyrker        ☒ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker Kommentarer:

LRF hänvisar till yttranden från Svensk Fågel och Svenska Ägg vad gäller fjäderfä.

1 kap. 25 § ☐Tillstyrker        ☒ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker 

Kommentarer:

LRF hänvisar till yttranden från Svensk Fågel och Svenska Ägg vad gäller fjäderfä. I 
övrigt tillstyrker näringen resterande del av förslaget.

1 kap. 26 § ☒Tillstyrker        ☐ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker

Kommentarer:

LRF hänvisar till yttranden från Svensk Fågel och Svenska Ägg vad gäller fjäderfä.

1 kap. 26 a § ☒Tillstyrker        ☐ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker

Kommentarer:

LRF hänvisar till yttranden från Svensk Fågel och Svenska Ägg vad gäller fjäderfä. 
Gällande gris kan konstateras att förslaget är relevant för byggnader som saknar 
dagsljusinsläpp. Näringen förstår att det finns ett EU direktiv i botten som styr denna 
regel och som motiveras av EU:s avsaknad av krav på dagsljusinsläpp i grisstallar. De 
allra flesta grisstallar i Sverige har dock dagsljusinsläpp och där är behovet av belysning 
lägre. Under sommaren då det är värmestrålning från fönster finns det behov av att 
kunna släcka ljuset under dagen för att det inte ska bli för varmt i grisstallet. Det måste 
gå att tolka direktivet på det sättet av djurskyddsskäl. Vad gäller gris kan även 
konstateras att konstant ljus dagtid inte är i överensstämmelse med grisars naturliga 
beteende fullt ut då de vilar flera gånger per dag. 

Ar 2 och 4 §§ DL ☒Tillstyrker        ☐ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker

Kommentarer:

Det är bra att detta läggs i ett allmänt råd.  

2 kap. 3 a § ☐Tillstyrker        ☐ Tillstyrker delvis ☒Avstyrker Kommentarer:
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Näringen anser att kravet inte är proportionerligt. Jordbruksverket redovisar att det är ca 
360 besättningar (enskilda PPN) där man bara har ett enda nötkreatur. Detta ska ställas i 
relation till de 1,5 miljoner nötkreatur som finns. Av det skälet avstyrks förslaget. Ett 
alternativ skulle möjligen vara att lägga kravet i ett allmänt råd. Näringen vill även 
understryka att kravet på social kontakt skiljer sig mellan olika djurslag vad gäller hur 
det uttrycks i lagstiftningen. I djurskyddsföreskrifterna för häst (L101) anges att 
”Hästars behov av social kontakt ska tillgodoses”. En skrivning som näringen anser är 
bättre än nuvarande förslag. Förslaget påverkar också möjligheten att följa kravet i 2 
kap. 11 § och det allmänna råd som är kopplat till paragrafen. Det blir svårt att klara 
kravet på social kontakt för avelstjurar samtidigt som de ska hållas ifrån unga hondjur i 
syfte att undvika betäckning av alltför unga djur. Det kan även bli svårt att uppfylla 
kravet i små besättningar där kravet kan kräva ombyggnation. Det borde även ha tagits 
upp i konsekvensutredningen att förslaget påverkar kalvhyddors placering. Det är dock 
bra att regeln inte föreslås träda i kraft förrän vid den tidpunkten då den enskilda 
(ensamma) djuret lämnar produktionsplatsen (befintliga besättnnigar).

2 kap. 3 b § ☒Tillstyrker        ☐ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker

Kommentarer:

Klicka här för att ange text.

2 kap. 17 § ☒Tillstyrker        ☐ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker

Kommentarer:

Klicka här för att ange text.

2 kap. 18 § ☒Tillstyrker        ☐ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker 

Kommentarer:

Klicka här för att ange text.

2 kap. 24 § ☒Tillstyrker        ☐ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker

Kommentarer:

Näringen tillstyrker förslaget men anser att det borde tillåtits i alla besättningar och inte 
bara då kalvar hålls tillsammans med kor. 

2 kap. 36 § ☒Tillstyrker        ☐ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker

Kommentarer:

I första stycket i konsekvensutredningen anges att det finns en risk att kalvar hålls 
individuellt i hyddor efter 8 veckors ålder. Näringen anser att detta är inkorrekt. Den 
risken bedömer vi är försumbar med tanke på kalvarnas storlek vid 8 veckor. Näringen 
vill understryka vikten av att utrymmeskraven, såväl för hyddan som för ytan utomhus, 
stämmer överens med det utbud av hyddor och rastgårdar som finns på marknaden idag 
så kravet inte kommer att kräva nyinköp eller kostsamma justeringar av befintliga 
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hyddor/rastgårdar. Krav på yta utomhus är nytt i föreskrifterna liksom utrymmeskrav på 
utomhusytan. De allra flesta har redan rastgård kopplad till hyddan men det är oklart om 
utrymmeskravet som ställs är förenligt med det som förekommer i befintliga 
besättningar. Näringen är angelägen om att befintliga besättningar inte riskerar dyra 
justeringskostnader i och med förslaget till utrymmeskrav.

2 kap. 37 § ☒Tillstyrker        ☐ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker

Kommentarer:

Möjligen hade det varit bättre att använda gängse begrepp som ”helspaltboxar” istället 
för ”Boxar med enbart gödseldränerande golv”.

2 kap. 38 § ☒Tillstyrker        ☐ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker

Kommentarer:

Klicka här för att ange text.

2 kap. 41 § ☒Tillstyrker        ☐ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker

Kommentarer:

Näringen tillstyrker förslaget förutsatt att detta inte kommer att kräva ombyggnation. 
Något som inte framgår av konsekvensutredningen.

3 kap. 16 § ☒Tillstyrker        ☐ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker Kommentarer:

Klicka här för att ange text.

3 kap. 19 § ☒Tillstyrker        ☐ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker

Kommentarer:

Det är mycket bra att de hygienproblem som nämns nu kan åtgärdas (genom att 
begränsa smågrisarnas tillgänglighet till till vissa utrymmen i boxen) med renare grisar, 
förbättrad hygien och djurhälsa som följd. Samtidigt bedöms lantbrukarens arbetsinsats 
minska. Näringen delar också Jordbruksverkets uppfattning att § 19 kan ändras så att en 
högre beläggningsgrad medges då suggruppen består av 40 suggor eller fler med 
bibehållet djurskydd. Och som Jordbruksverket skriver i konsekvensutredningen så 
ansågs tidigare 1,80 m2 per sugga vara tillräckligt i Sverige inann EU direktivet för gris 
kom. Förslaget kan  leda till förbättrad konkurrenskraft genom t.ex. ett effektivare 
utnyttjande av stallarna samt en miskad arbetstidsåtgång. För större besättningar kan 
byggkostnaderna minska. Detta med bibehållet gott djurskydd. 

3 kap. 19 a § ☒Tillstyrker        ☐ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker

Kommentarer:
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System med foderliggbås är godkända även idag, men p.g.a. föreskrifternas utformning  
(foderliggbåsen får idag inte räknas in i totalarean) så blir det för dyrt att bygga system 
med foderliggbås i Sverige. Det är postivit att Jordbruksverket nu utifrån praktisk 
erfarenhet föreslår ändringar i paragrafen så att system med foderliggbås kan byggas 
även i Sverige. Genom foderliggbåsen kan suggan ligga mer bekvämt och avskilt från 
de andra suggorna. Förslaget bedöms leda till förbättrad konkurrenskraft och djurskydd 
bl.a. genom förbättrad hållbarhet och fertilitet hos suggorna och mindre arbetstidsåtgång 
för lantbrukaren. Förslaget är ett positivt exempel där förbättrat djurskydd och 
konkurrenskraft går hand i hand. 

4 kap. 11 § ☐Tillstyrker        ☒ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker

Kommentarer:

Det behöver tydliggöras i tabellen vad samtidig utfodring innebär samt att förändringen 
innebär att utrymmeskraven gäller såväl där djuren fodras inne som ute. Förslaget kan 
innebära att vissa befintliga besättningar efter regleringen kan få hålla färre djur än 
tidigare på samma yta i ligghallar med utfodring i ligghallen, då dessa tidigare inte varit 
reglerade i föreskrifterna (se tabell 13 fotnot 3 och sidan 21 i konsekvensutredningen). 
Det är dock svårt att veta hur många som berörs men för de som påverkas av detta kan 
det få relativt stora konsekvenser i de fall resultatet blir att man får hålla färre djur i 
befintliga byggnader.

6 kap. 5-6 § ☐Tillstyrker        ☐ Tillstyrker delvis ☒Avstyrker

Kommentarer:

LRF hänvisar till yttrande från Svenska Ägg.

6 kap. 8 § ☐Tillstyrker        ☒ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker

Kommentarer:

Det är mycket bra att det nu ändras så att utgödslingssystem tas bort som krav. Det bör dock 
stå att det gäller om det gödseldränerande golvet utgör högst ca 40 % av golvarean. Detta för 
att inte hamna i centimeterdiskussioner med kontrollerande myndigheter.                                                                                                                           
De flesta värpstallar inom slaktkycklingproduktionen har ca en tredjedel eller mindre av 
dränerande yta, men det förekommer även något över en tredjedel.                   Värphönsstallar 
berörs ej av denna föreskriftsförändring då det gödseldränerande golvet i envåningssystem inte 
motsvarar mer än 1/3 av golvytan.                                                 I övrigt hänvisar LRF till 
remissyttranden från Svensk Fågel.

Ar 6 kap. 9 § ☒Tillstyrker        ☐ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker

Kommentarer:

Värphönsstallar med envåningssystem som har genomfört en förprövningspliktig åtgärd 
har redan genomfört denna åtgärd. Utgödsling sker i allmänhet dagligen. I övrigt 
hänvisas till yttranden från Svensk Fågel och Svenska Ägg.

6 kap. 22 § ☒Tillstyrker        ☐ Tillstyrker delvis ☐Avstyrker
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Kommentarer:

Det finns inga synpunkter på de föreslagna måtten på sittpinne vid en eventuell 
modifiering av unghönsburen från äggnäringens sida. Problemet ligger i när och hur 
denna sittpinne ska tillhandahållas under uppfödningsperioden. LRF hänvisar i övrigt 
till yttranden från Svensk Fågel och Svenska Ägg.
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