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Krav på 
smärtbehandling 
vid kasterering av 

spädgrisar.
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Lokaler eller arealer  
där djur hålls ska inredas 

på ett sådant sätt  
att djurets behov  

tillgodoses.

Minimikrav på fri 
golvyta för avvanda  

grisar och avels-/slakt-
grisar som föds upp  

i flock.

Grisar ska ha foder som  
passar deras ålder, vikt,  
beteendemässiga och  

fysiologiska behov av hänsyn 
till deras välfärd och hälsa.

Krav på dusch- 
anläggning för dräktiga 

suggor och gyltor  
i lösdriftssystem.

Krav på halm och  
bökmaterial för  

dräktiga suggor och 
gyltor.

JAN 1, 2011 

Minst 2,5 % sjukstior av 
det totala antaler  

platser i stian till dräk-
tiga suggor.

Förbud mot etablering 
av anläggningar, där 
suggor och gyltor är 

bundna.

Krav på lösgående suggor 
och gyltor senast 4 veckor 
efter löptid och till 7 dagar 

före förväntad grisning.  
(Dansk särbestämmelse 

fram till 1 jan. 2003).

Krav på sjukstior till 
sjuka eller skadade 

grisar.

Krav på egenkontroll av 
djuromsorgen i större 

grisbesättningar.

Krav på lösdrift i 
löpkontrollavdelningen 

för gyltor och suggor 
från avvänjning och till  
4 veckor efter löptid.

Krav på minst 1/3 fast 
eller dränerat golv i stior 
till slaktgrisar och minst 

hälften i stior till smågrisar.

Krav på fast golv, matta 
el.dyl. på en så stor del 
av den totala golvytan 
att alla spädgrisar kan 

vila samtidigt.

Svansen ska kuperas 
minst möjligt och högst 

halva svansen får 
kuperas.

JUL 1, 2000

MAJ 15, 2003
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