ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2003

Nr 40

Nr 40
LANDSKAPSFÖRORDNING
om ändring av djurskyddsförordningen
Utfärdad i Mariehamn den 17 juni 2003
Utfärdad i Mariehamn den
Med stöd av 5 § 2 mom., 6 § 2 mom., 8 § 3 mom.
och 66 § djurskyddslagen den 29 september
1998 för landskapet Åland (95/1998)
ändras 10 §, 26 § 1 mom. 5 punkten samt 2 mom.
och 34 § samt
fogas till förordningen en ny 39 § som följer1:
10 §
Svin
Svin skall i sina utrymmen kunna se andra
svin och ha möjlighet till socialt umgänge.
Svin får inte fixeras annat än tillfälligt.
Ljusintensiteten i utrymmen där svin hålls
skall vara minst 40 lux under minst åtta timmar per dag.
Suggor och gyltor skall hållas i grupp under
tiden från och med fyra veckor efter betäckning
till en vecka före den beräknade tidpunkten för
grisningen. I en anläggning med färre än tio
suggor får de dock hållas i individuella boxar
även under denna period. Svin som måste hållas
i grupp får tillfälligt hållas i individuella boxar
om de är särskilt aggressiva, har angripits av
andra svin eller är sjuka eller skadade.
Dräktiga suggor och gyltor som är betäckta för
första gången måste vid behov behandlas mot inoch utvärtes parasiter. Betäckta suggor och gyltor
skall rengöras innan de placeras i grisningsboxar.
I ett stall skall svinen ha tillgång till utrymme
som ger dem möjlighet att utnyttja olika delar
av utrymmet för att ligga, äta och gödsla. Liggplatsen får inte bestå av gödseldränerande golv.
I grisningsboxen skall det finnas tillräckligt
med plats bakom suggan för grisningen. Suggan
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skall utan svårighet kunna ge di åt smågrisarna
och smågrisarna skall kunna komma i skydd för
suggan. Smågrisarna skall ha en liggplats med
helt och torrt golv där alla smågrisar kan ligga
ner samtidigt samt vid behov en ändamålsenlig
värmeapparat.
Utfodringshon per svin skall vara minst 15 cm
lång för svin som väger mindre än 25 kg, minst
25 cm lång för svin som väger 25 men inte 50 kg
och minst 30 cm lång för svin som väger mer än
50 kg. När suggor utfodras i bås skall de hållas
åtskilda av båsavskiljare.
Svin skall ha tillgång till halm eller annan för
platsen lämplig stimulans varmed djuren kan
tillfredsställa sina arttypiska beteendebehov.
Svin skall ha tillgång till tillräckligt med
vatten eller annan lämplig vätska.
Smågrisar under fyra veckor får inte avvänjas
om det inte är nödvändigt på grund av djurens
hälsa eller välbefinnande. Grisarna skall i god
tid före avvänjningen vänjas vid det foder de får
efter avvänjningen. De avvanda grisarna skall
födas upp i grupp.
Sammanföring av olika grupper under uppfödningen skall undvikas. Om det måste göras
bör det ske då svinen är så unga som möjligt. När
svin från olika grupper blandas skall de ha
tillräckliga möjligheter att fly och gömma sig för
andra svin. Om det finns tecken på våldsamma
slagsmål skall orsakerna omedelbart undersökas och åtgärdas. Lugnande läkemedel får inte
användas för att underlätta blandning av grupper annat än i undantagsfall och då efter att en
veterinär rådfrågats.
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26 §
Tillåtna operativa ingrepp
Utan hinder av 8 § 1 och 2 mom. djurskyddslagen är följande åtgärder på djur tillåtna:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 5) kastrering av svin som är yngre än åtta
dagar genom en öppen kirurgisk metod när åtgärden vidtas av en kompetent person, kastrering av får som är yngre än sex veckor med
Burdizzotång när åtgärden vidtas av en kompetent person samt kastrering av svin som är åtta
dagar eller äldre, getter, hästar och nötkreatur
när åtgärden vidtas av en veterinär,
------------------------------------Med en kompetent person avses i 1 mom. en
person som har tillräckliga kunskaper i den
teknik som används för vidtagande av åtgärden,
tillräcklig skicklighet i att vidta åtgärden samt
nödvändiga kunskaper om gällande djurskyddsbestämmelser.
------------------------------------34 §
Box för flera djur
Djurslag

Golvyta Övriga krav
m2/djur
Kalv under
1,5
Djuren skall kunna vända
150 kg
sig runt och ligga ner utan
svårigheter. Välströad box
Ungdjur
för djur under 2 veckor.
150-220 kg
1,7
Golvytan i box med djupströbädd skall vara minst
Ungdjur
30 % större än i boxar
220-400 kg
1,9
med spaltgolv för djur
över 150 kg.
Ungdjur
> 400 kg
2,3
Dikor
4,5
Har boxen dränerat golv
skall det finnas en ströad
Mjölkkor
6,0
liggplats för varje ko.
Killing
0,25 Angivna mått gäller golvyta exklusive foderhäckUngget
0,5
yta. Killingboxen skall
ha en välströad ströbädd
Get
1,20 och får inte ha spalt- eller
gallergolv.
Get med
2
Boxen skall ha en välströkillingar
ad ströbädd och får inte
ha spalt- eller gallergolv.
Lamm under 0,25 Boxen skall ha en välströ15 kg
ad ströbädd och får inte
ha spalt- eller gallergolv.
Lamm
0,50
15-30 kg
Lamm över
30 kg

0,75

Djurslag

Golvyta Övriga krav
m2/djur
Får upp till
1,0
Gäller golv med ströbädd.
55 kg
För galler eller spaltgolv
är minimiytan 0,8 m2.
Får över
1,4
Gäller golv med ströbädd.
55 kg
För galler eller spaltgolv
är minimiytan 1,0 m2.
Dräktig tacka 1,3
Gäller golv med ströbädd.
upp till 55 kg
För galler eller spaltgolv
är minimiytan 1,1 m2.
Dräktig tacka 1,7
Gäller golv med ströbädd.
över 55 kg
För galler eller spaltgolv
är minimiytan 1,3 m2.
39 §
Utrymmeskrav för svin
För svin som hålls i grupp gäller följande
minimikrav, om inte annat följer av 2 mom:
Levande
Golvyta Övriga krav
vikt
m2/djur
högst 10 kg
0,15
över 10 men 0,20 Golvytan i box med djuphögst 20 kg
ströbädd skall vara
minst 30 % större än i
över 20 men
boxar med andra golv.
högst 30 kg
0,30
över 30 men
högst 50 kg

0,40

över 50 men
högst 85 kg

0,55

över 85 men
högst 110 kg

0,65

över 110 kg

1,00

För gyltor efter betäckning och suggor som
hålls i grupp gäller följande minimikrav:
Golvyta Övriga krav
m2/djur
Gylta efter
1,64 Om djuren hålls i en
betäckning
grupp med mindre än
sex individer skall den
Sugga
2,25 fria golvytan ökas med
10 %. Om de hålls i en
grupp med 40 eller fler
individer kan den fria
golvytan minskas med
10 %.
Minst 0,95 m2 per gylta
och 1,3 m2 per sugga måste vara en sammanhängande fast golvyta varav
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Golvyta Övriga krav
m2/djur
högst 15 % får reserveras
för dräneringsöppningar.
Om färre än sex individer hålls i boxen skall
dess sidor vara längre än
2,4 m, annars skall sidorna vara längre än 2,8 m.
För spaltgolv av betong som används för svin
som hålls i grupp gäller följande krav:
Spaltvidd Stavbredd
högst
minst
Smågrisar
11 mm
50 mm
Avvanda smågrisar 14 mm
50 mm

Avels- och slaktsvin
Avels- och slaktsvin
Gyltor efter betäckning och suggor

Spaltvidd
högst
18 mm
18 mm

Stavbredd
minst
80 mm
80 mm

20 mm

80 mm

_________
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti
2003. Förordningens 39 § 2 och 3 mom. tillämpas endast på anläggningar som uppförs, byggs
om eller tas i bruk efter förordningens ikraftträdande. Från och med den 1 januari 2013 tillämpas bestämmelserna på alla anläggningar.
_________

Mariehamn den 17 juni 2003
ROGER NORDLUND
lantråd
Sune Eriksson
föredragande ledamot
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