
Ändrade miniminivåer för ersättningen för djurens välbefinnande 1.1.2019  

Miniminivåer som lagts till:  

1.5. Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur 

Srf 592/2010 

6§ 2-4 mom 

Förvaringsutrymmet för nötkreatur ska ha tillräckligt många dricksplatser. Vattenbehållarna, 
hoarna och vattningssystemen ska vara placerade i förvaringsutrymmet så att de är inom 
räckhåll för alla djur och inte orsakar dem någon fara. Vattenbehållarna, hoarna och 
vattningssystemen ska vara lätta att hålla rena. 

I ett lösdriftsstall ska för varje påbörjat 10-tal mjölkkor finnas minst en vattenbehållare eller 
ett vattningssystem. För övriga än mjölkkor ska för varje påbörjat 20-tal nötkreatur finnas 
minst en vattenbehållare eller ett vattningssystem, dock så att det för en grupp om mer än 10 
nötkreatur ska finnas minst två vattenbehållare eller vattningssystem. Om det i lösdriftsstallet 
används sådana vattenbehållare eller vattningssystem ur vilka flera nötkreatur kan dricka 
samtidigt, ska antalet dricksplatser motsvara det ovan avsedda antalet vattenbehållare eller 
vattningssystem. I kalla lösdriftsstallar ska vattenbehållarna eller vattningssystemen vara 
uppvärmbara. 

Nötkreatur som hålls ute året om ska ha ändamålsenliga mat- och vattenbehållare. 
Vattenbehållarna eller vattningssystemen ska vara uppvärmbara, om det inte på annat sätt kan 
säkerställas att dricksvattnet inte fryser och att det hålls vid lämplig temperatur. 

 

3.1. Utfodring av får och getter 

Srf 589/2010 

11§ 2 mom. 

Om getterna inte ständigt har tillgång till foder, ska alla djur i hjorden kunna äta samtidigt när 
det är dags för utfodring. Härvid ska kanten på foderhäcken vara minst 20 centimeter per 
killing, minst 33 centimeter per ungget, minst 40 centimeter per fullvuxen get och minst 45 
centimeter per dräktig honget. 

 

Raderade miniminivåer: 

Kraven i dessa författningar måste följas på alla djurgårdar, fastän det för dessa inte 
betalas någon skild ersättning.     

1.1.Nötkreaturens utfodring och skötsel 



Djurskyddsförordningen 396/1996 med ändringar 

4 § 1-2 mom 

Ett förvaringsutrymme för djur skall hållas rent. 

Förvaringsutrymmet och sådana anordningar i anslutning till detta som djurens hälsa och 
välbefinnande är beroende av skall inspekteras minst en gång om dagen. Fel som äventyrar 
djurens hälsa eller välbefinnande skall rättas till omedelbart, och om detta inte är möjligt skall 
andra behövliga åtgärder vidtas för att djurens hälsa och välbefinnande skall kunna tryggas 
till dess att felen rättas till. 

8 § 

Hälsan och det allmänna välbefinnandet hos ett djur i vård samt djurets renhet och den övriga 
kroppsvård djuret behöver ska ombesörjas. 

9 § 1 mom 

Ett djur i vård skall ges sådan föda och dryck av god kvalitet som är lämplig för djuret. Vid 
utfodringen skall djurets behov beaktas och det skall säkerställas att varje djur får tillräckligt 
med näring. 

 

Srf 592/2010 

13 § 

I kalvfodret ska finnas tillräckligt med järn så att kalvens blod har en genomsnittlig 
hemoglobinhalt om minst 4,5 millimol per liter blod. En kalv ska från två veckors ålder 
dagligen få stråfoder. Mängden stråfoder ska ökas så att till en åtta veckor gammal kalv ges 
minst 50 gram och till en 20 veckor gammal kalv minst 250 gram stråfoder om dagen. 

 

Srf 592/2010 

5 § 2 mom 

Om ventilationen i djurstallet i huvudsak baserar sig på mekanisk ventilation, skall det även 
vid eventuella fel i ventilationssystemet vara möjligt att åstadkomma en ventilation som är 
tillräcklig med tanke på djurens hälsa och välbefinnande. I ett mekaniskt ventilationssystem 
skall det vid behov finnas ett larmsystem som slår larm vid störningar i ventilationen. 
Larmsystemet måste prövas regelbundet. 

 

 1.2a, 1.2b och 1.2c Förbättrade av de förhållanden under vilka kalvarna hålls 



Djurskyddslagen 247/1996 med ändringar 

5 § 1 mom 

Djur som tagits om hand får inte lämnas utan skötsel eller överges. Djuren skall få tillräckligt 
med lämplig föda, dryck och annan behövlig skötsel. Djur som insjuknat skall få 
ändamålsenlig vård. Djurens välbefinnande och miljö skall kontrolleras tillräckligt ofta. 

Djurskyddsförordningen 396/1996 med ändringar 

4 § 1 mom 

Ett förvaringsutrymme för djur skall hållas rent. 

8 § 

Hälsan och det allmänna välbefinnandet hos ett djur i vård samt djurets renhet och den övriga 
kroppsvård djuret behöver ska ombesörjas. 

9 § 1 mom 

Ett djur i vård skall ges sådan föda och dryck av god kvalitet som är lämplig för djuret. Vid 
utfodringen skall djurets behov beaktas och det skall säkerställas att varje djur får tillräckligt 
med näring. 

 

1.5 a och 1.5b Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur I-II 

Djurskyddsförordningen 396/1996 med ändringar 

4 § 1 mom 

Ett förvaringsutrymme för djur skall hållas rent. 

Srf 592/2010 

11 § 3 mom 

Vid sammanslagning av grupper av nötkreatur eller när nya djur tillförs boskapen ska särskild 
uppmärksamhet fästas vid eventuella beteendeproblem till följd av omställningar i de sociala 
relationerna. 

 

2.8. Sjuk- och behandlingsboxar för svin 

Djurskyddsförordningen 396/1996 med ändringar 

4 § 1 mom 



Ett förvaringsutrymme för djur skall hållas rent. 

SRf 629/2012 med ändringar 

4 § 3-5 mom 

I sitt förvaringsutrymme skall svinen kunna se andra svin och ha möjlighet till socialt 
samspel. Suggor och gyltor kan dock en vecka före grisningen och under grisningen förvaras 
så att de inte ser andra svin. 

Djurstall, boxar, utrustning och anordningar som är avsedda för svinhållning ska hållas rena 
och vid behov kunna desinfekteras. Gnagare och andra skadedjur ska bekämpas i djurstall. I 
förvaringsutrymmet ska svinen ha skilda ligg-, foder- och gödselområden. Liggplatsen ska 
vara ren och torr och ha lämplig temperatur för svin, och vid behov vara lämpligt dränerad. 

I förvaringsutrymmen för svin ska det för sjuka eller skadade svin eller svin som av andra 
orsaker har avskilts från de övriga svinen finnas ett utrymme som utgör minst 5 procent av 
ytbehovet för det totala antalet djur i förvaringsutrymmet. 

15 § 4 mom 

Svinens vattenbehållare och vattningssystem ska hållas rena. Det ska ses till att urin och 
avföring inte förorenar fodret eller dricksvattnet. Fodertråg som används för utfodring av svin 
ska överensstämma med kraven i punkt 3 i bilagan om inte foder ständigt står till buds. 

 

3.1. Utfodring av får och getter 

 Djurskyddslagen 247/1006 med ändringar 

5 § 1 mom 

Djur som tagits om hand får inte lämnas utan skötsel eller överges. Djuren skall få tillräckligt 
med lämplig föda, dryck och annan behövlig skötsel. Djur som insjuknat skall få 
ändamålsenlig vård. Djurens välbefinnande och miljö skall kontrolleras tillräckligt ofta. 

 

 

 


