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Toppen av formuläret 

Översikt (innehållsförteckning) 

Kapitel 1  Område och definitioner 

Kapitel 2  Krav avseende och egenkontroll av besättningar 

Kapitel 3  Krav avseende slakterier 

Kapitel 4 Krav avseende övriga företag 

Kapitel 5  Krav avseende djur och produkter från andra länder 

Kapitel 6  Märkning och saluföring 

Kapitel 7  Upphörande av deltagande i och uteslutning från det frivilliga systemet för 
djurskyddsmärkning 

Kapitel 8  Extrakontroll och påföljder 

Kapitel 9  Övergångsförfarande och ikraftträdande 

Bilaga 1 Djurskyddsmärkningens krav avseende grisbesättningar 

Bilaga 2 Djurskyddsmärkningens krav avseende slaktkycklingsbesättningar 

Bilaga 3 Logotyper för djurskyddsmärkning 

Den fullständiga texten 

Förordning om ett frivilligt system för djurskyddsmärkning1) 

I enlighet med 17 § punkt 1, 20 § punkt 1, 21 § punkterna 1 och 2, 22 §, 23 §, 37 § punkt 1, 50 §, 51 § samt 60 § punkt 3 i 
livsmedelslagen, se rättsförordning nr 999 av den 2 juli 2018, och efter bemyndigande enligt 7 § punkt 3 i förordning nr 1592 
av den 15 december 2017 om det danska livsmedelsverkets (Fødevarestyrelsen) uppgifter och befogenheter, föreskrivs 
följande: 

Kapitel 1  

Område och definitioner 

1 § I förordningen fastställs regler för produktion och märkning av färskt och malet kött samt köttberedningar och 
köttprodukter av de djurarter som anges i bilagorna 1 och 2, som saluförs inom ramen för det frivilliga systemet för 
djurskyddsmärkning samt regler för egenkontroll vid de besättningar och företag som omfattas av detta system. 

Punkt 2. I förordningen fastställs även regler för kläckerier som levererar dagsgamla slaktkycklingar eller ägg för kläckning 
till primärproducenten. 

Punkt 3. I denna förordning avses med  
1) djurtäthet för slaktkycklingar: den totala levande vikten per m2 tillgänglig area av de kycklingar som samtidigt befinner 

sig i ett hus, enligt definitionen i lagen om hållning av slaktkycklingar, 
2) besättning: en samling djur av samma art som används för ett visst ändamål, är knuten till ett visst geografiskt läge och 

har en ägare i form av en juridisk eller fysisk person, enligt definitionen i förordningen om registrering av besättningar i 
det centrala djurhållningsregistret (CHR, Det Centrale HusdyrbrugsRegister), 

                                                           
1) Förordningen har anmälts som utkast i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU om ett informationsförfarande beträffande tekniska 
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (kodifiering). 
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3) dagsgamla slaktkycklingar: kycklingar (se punkt 9) som är mindre än 72 timmar gamla och som ännu inte har utfodrats, 
4) egenkontrollprogram: en skriftlig beskrivning av egenkontrollen vid besättningen och av hur utförandet av 

egenkontrollen dokumenteras, 
5) egenkontroll vid besättningar som omfattas av det frivilliga systemet för djurskyddsmärkning: ett system som den 

besättningsansvarige använder för att löpande säkerställa att djurskyddskraven uppfylls, 
6) flock: en grupp kycklingar som har satts in i ett hus och som befinner sig i detta hus samtidigt (se definitionen i lagen 

om hållning av slaktkycklingar), 
7) tillgänglig area: area som kycklingarna har permanent tillgång till (se definitionen i lagen om hållning av 

slaktkycklingar),  
8) hus: rum eller byggnader där slaktkycklingar hålls (se definitionen i lagen om hållning av slaktkycklingar), 
9) kycklingar: djur av arten Gallus gallus från kläckning till könsmognad (se definitionen i lagen om hållning av 

slaktkycklingar), 
10) mer långsamt växande ras: slaktkycklingar vilkas båda föräldrar är av en mer långsamt växande ras och vilkas 

genomsnittliga dagliga tillväxt, enligt avelsföretagens specifikationer för rasen, är minst 25 % lägre än den 
genomsnittliga dagliga tillväxten för rasen Ross 308. När den genomsnittliga dagliga tillväxten är angiven som ett 
intervall används genomsnittet i beräkningarna. 

11) övervakningsprogrammet för svedda trampdynor: den övervakning av svedda trampdynor på slakterierna som sker med 
anledning av förordningen om hållning av slaktkycklingar och kläckäggsproduktion, 

12) total dödlighet: det antal kycklingar som, vid tidpunkten för när kycklingarna tas ut ur ett hus för att säljas eller slaktas, 
har dött sedan de sattes in i huset, inbegripet de som har avlidit antingen på grund av sjukdom eller av andra skäl, 
delat med det totala antalet kycklingar som sattes in i huset gånger 100 (se definitionen i lagen om hållning av 
slaktkycklingar), 

13) slaktkycklingar: kycklingar som hålls för köttproduktion (se definitionen i lagen om hållning av slaktkycklingar), 
14) slaktsvin: grisar som väger över 30 kg och föds upp för slakt (se definitionen i förordningen om märkning, registrering 

och flyttning av nötkreatur, svin, får eller getter). 

Kapitel 2  

Krav avseende och egenkontroll av besättningar 

2 § Primärproducenter som omfattas av nivå 1 i det frivilliga systemet för djurskyddsmärkning ska, utöver de djurskyddskrav 
som fastställs i den vid tidpunkten gällande lagstiftningen, i alla lägen uppfylla de grundläggande djurskyddskrav som fastställs i 
bilaga 1 för svin respektive bilaga 2 för slaktkycklingar. 

Punkt 2. Primärproducenter som omfattas av nivå 2 i det frivilliga systemet för djurskyddsmärkning ska, utöver de 
djurskyddskrav som fastställs i den vid tidpunkten gällande lagstiftningen, i alla lägen uppfylla de grundläggande djurskyddskrav 
som fastställs i bilaga 1 för svin respektive bilaga 2 för slaktkycklingar samt de kompletterande djurskyddskrav som fastställs för 
nivå 2. 

Punkt 3. Primärproducenter som omfattas av nivå 3 i det frivilliga systemet för djurskyddsmärkning ska, utöver de 
djurskyddskrav som fastställs i den vid tidpunkten gällande lagstiftningen, i alla lägen uppfylla de grundläggande djurskyddskrav 
i nivå 1 som fastställs i bilaga 1 för svin och bilaga 2 för slaktkycklingar samt de kompletterande djurskyddskrav som fastställs 
för nivåerna 2 och 3. 

Punkt 4. För grisbesättningar kan livsmedelsverket, oberoende av bestämmelsen i bilaga 1 punkt 2, efter ansökan från 
primärproducenten bevilja undantag för svanskupering av griskultingar under en kortare period, förutsatt att det finns särskilda 
skäl till det. En förutsättning för att undantaget ska kunna beviljas är att det utarbetas en handlingsplan för hur man återigen 
ska kunna undvika svanskupering. 

3 § Primärproducenter som vill att deras besättningar ska omfattas av det frivilliga systemet för djurskyddsmärkning ska 
utöver att uppfylla kraven i 2 § upprätta ett egenkontrollprogram och utföra egenkontroll för att säkerställa att 
djurskyddskraven i systemet uppfylls. Som ett led i egenkontrollen ska eventuella avvikelser och motsvarande korrigerande 
åtgärder dokumenteras skriftligen. 

Punkt 2. Primärproducenter ska åta sig att endast ta emot djur från andra besättningar som är godkända och registrerade i 
enlighet med 4 § punkt 3. 

Punkt 3. Kläckerier som vill att deras besättningar ska omfattas av det frivilliga systemet för djurskyddsmärkning ska 
upprätta ett egenkontrollprogram och utföra egenkontroll för att säkerställa att djurskyddskraven i systemet uppfylls. Som ett 
led i egenkontrollen ska eventuella avvikelser och motsvarande korrigerande åtgärder dokumenteras skriftligen. Kläckerier är 
skyldiga att endast leverera dagsgamla slaktkycklingar eller ägg för kläckning av mer långsamt växande raser till 
primärproducenter som deltar i systemet för djurskyddsmärkning. Dessutom är kläckerier enligt egenkontrollprogrammet 
skyldiga att säkerställa att kycklingar av en mer långsamt växande ras är spårbara och hålls avskilda från andra raser.  

Punkt 4. Primärproducenten och kläckeriet ska dessutom avtala med ett inspektionsorgan eller med livsmedelsverket om att 
besättningar med tillhörande egenkontrollprogram och egenkontroll ska genomgå revision minst en gång om året. 

Punkt 5. Primärproducenten och kläckeriet ska bevara resultaten av egenkontrollen och revisionen i minst 1 år, och dessa 
ska när som helst finnas tillgängliga för livsmedelsverket. 

Punkt 6. Kostnaderna för godkännande och revision ska betalas av respektive primärproducent eller kläckeri. 



 

4 § Primärproducenten får börja leverera till slakteri när ett inspektionsorgan eller livsmedelsverket har intygat att 
besättningen uppfyller de relevanta kraven i 2 § samt de villkor för produktion i enlighet med det frivilliga systemet för 
djurskyddsmärkning som fastställs i 3 § och när detta intyg har registrerats i det centrala djurhållningsregistret (CHR, Det 
Centrale Husdyrbrugs Register). 

Punkt 2. Kläckeriet får börja leverera till primärproducenten när ett inspektionsorgan eller livsmedelsverket har intygat att 
kläckeriet uppfyller de relevanta kraven i 2 § samt de villkor för produktion i enlighet med det frivilliga systemet för 
djurskyddsmärkning som fastställs i 3 § och när detta intyg har registrerats i det centrala djurhållningsregistret (CHR, Det 
Centrale Husdyrbrugs Register). 

Punkt 3. När ett inspektionsorgan har utfärdat intyg för en besättning (se punkterna 1 eller 2) ska inspektionsorganet 
meddela detta till livsmedelsverket och ange besättningsägarens namn och adress samt besättningens CHR-nummer och för 
vilken nivå (se 2 §) som besättningen är godkänd. Livsmedelsverket registrerar därefter i CHR att den aktuella besättningen har 
godkänts och anger vilken nivå intyget gäller. 

5 § Revision (se 3 §) och utfärdande av intyg för besättningar (se 4 §) ska utföras av ett certifierat inspektionsorgan eller av 
livsmedelsverket. Det certifierade inspektionsorganet ska ha ackrediterats av ett ackrediteringsorgan som är medundertecknare 
av den europeiska samarbetsorganisationen för ackrediterings (EA, European co-operation for Accreditation) multilaterala avtal 
om ömsesidigt erkännande. 

Punkt 2. För att revision ska kunna utföras och intyg ska kunna utfärdas är det dessutom ett villkor att inspektionsorganet 
eller livsmedelsverket genomför minst 20 % av revisionerna (se 3 § punkt 4) oanmält. 

Punkt 3. Första gången som ett inspektionsorgan meddelar om intyg för en besättning (se 4 § punkt 3) ska 
inspektionsorganet dessutom överlämna dokumentation för att intyga att det är certifierat i enlighet med punkt 1 samt åta sig 
att genomföra oanmäld revision (se punkt 2). 

Punkt 4. Om inspektionsorganet upptäcker förhållanden som ger skäl att anta att det har skett en överträdelse av det 
frivilliga systemet för djurskyddsmärkning ska inspektionsorganet utan onödigt dröjsmål meddela detta till livsmedelsverket, 
såvida det inte är fråga om en mindre väsentlig överträdelse som det ansvariga kläckeriet eller den ansvariga 
primärproducenten kan åtgärda omgående. 

6 § Ekologiska gris- och slaktkycklingsbesättningar anses uppfylla kraven för produktion enligt nivå 3 i det frivilliga systemet 
för djurskyddsmärkning. En ekologisk producent kan ansluta sig genom att översända ett registreringsformulär till 
livsmedelsverket, varefter producenten registreras i CHR för nivå 3 i det frivilliga systemet för djurskyddsmärkning. 

Punkt 2. Vid anslutningen accepterar ekologiska producenter även att uppfylla kraven avseende transporttid (se bilagorna 1 
respektive 2). 

Punkt 3. Vad gäller ekologiska besättningar som är anslutna till det frivilliga systemet för djurskyddsmärkning utövas 
kontrollen av kraven i denna förordning av det danska jordbruksverket (Landbrugsstyrelsen) i samband med kontrollen av 
efterlevnaden av de ekologiska kraven. 

Punkt 4. Om jordbruksverket upptäcker förhållanden som ger skäl att anta att det har skett en överträdelse av det frivilliga 
systemet för djurskyddsmärkning ska jordbruksverket utan onödigt dröjsmål meddela detta till livsmedelsverket, såvida det inte 
är fråga om en mindre väsentlig överträdelse som den ansvariga primärproducenten kan åtgärda omgående. 

Kapitel 3  

Krav avseende slakterier 

7 § Slakterier som önskar slakta djur och saluföra kött inom ramen för det frivilliga systemet för djurskyddsmärkning ska 

dessförinnan anmäla denna verksamhet för registrering hos livsmedelsverket, se 15 § punkt 1 i förordningen om godkännande 
och registrering av livsmedelsföretag etc. 

Punkt 2. Slakterier som har anslutit sig till det frivilliga systemet för djurskyddsmärkning ska som ett led i sin egenkontroll ha 
skriftliga förfaranden som säkerställer 

1) att man inom ramen för systemet endast tar emot djur för slakt från besättningar som är anslutna till systemet, 
2) att det råder avskildhet och spårbarhet avseende djur och färskt kött som omfattas av detta system,  
3) att transporttiden för grisar på högst 8 timmar och för slaktkycklingar på högst 6 timmar efterlevs, och 
4) att man när det gäller slakterier för grisar endast saluför kött från grisar som inte har utsatts för svanskupering eller 
svansbitning, i enlighet med systemet.  
Punkt 3. Dokumentation för egenkontroll, inklusive spårbarhet, ska bevaras i minst 1 år. 
Punkt 4. Om ett slakteri uppmärksammas på omständigheter som ger skäl att anta att det frivilliga systemet för 

djurskyddsmärkning inte efterlevs ska slakteriet utan onödigt dröjsmål meddela detta till livsmedelsverket. 
Punkt 5. På slakterier för slaktkycklingar ska det rapporteras till livsmedelsverket om en poäng på 41 eller mer uppnås för en 

flock slaktkycklingar, i enlighet med övervakningsprogrammet för svedda trampdynor. Den officiella veterinären ska 
uppmärksamma producenten på denna rapportering. 

8 § För slakterier anslutna till systemet ingår kontroll av efterlevnad av villkoren för avgiftsfinansierad kontroll (se 
förordningen om betalning för kontroll av livsmedel, foder och levande djur etc.). 



 

Kapitel 4  

Krav avseende övriga företag 

9 § Detalj- och partihandelsföretag som önskar stycka eller mala färskt kött, framställa köttberedningar eller köttprodukter 
eller förpacka nämnda produkter, och som kommer att märka produkterna i enlighet med systemet, ska dessförinnan anmäla 
denna verksamhet till livsmedelsverket, se 15 § punkt 2 i förordningen om godkännande och registrering av livsmedelsföretag 
etc. 

Punkt 2. Partihandelsföretag som är anslutna till systemet ska som ett led i sin egenkontroll ha skriftliga förfaranden som 
säkerställer att det råder avskildhet och spårbarhet avseende färskt kött, malet kött, köttberedningar eller köttprodukter som 
omfattas av systemet. 

Punkt 3. Detaljhandelsföretag som är anslutna till systemet ska som ett led i sin egenkontroll ha skriftliga förfaranden som 
säkerställer att det råder avskildhet och spårbarhet vid mottagande av färskt kött, malet kött, köttberedningar eller 
köttprodukter som omfattas av systemet. 

Punkt 4. Dokumentation för spårbarhet ska bevaras i minst 1 år. 
Punkt 5. Om ett företag uppmärksammas på omständigheter som ger skäl att anta att det frivilliga systemet för 

djurskyddsmärkning inte efterlevs ska företaget utan onödigt dröjsmål meddela detta till livsmedelsverket. 

10 § För partihandelsföretag som är anslutna till systemet ingår kontroll av efterlevnad av villkoren för avgiftsfinansierad 
kontroll (se förordningen om betalning för kontroll av livsmedel, foder och levande djur etc.). 

Kapitel 5  

Krav avseende djur och produkter från andra länder 

11 § Saluföring av levande djur, färskt kött, malet kött eller köttberedningar från ett annat land eller av köttprodukter som 
innehåller kött från ett annat land inom ramen det frivilliga systemet för djurskyddsmärkning ska godkännas av livsmedelsverket 
innan saluföringen får påbörjas. 

Punkt 2. Livsmedelsverket godkänner saluföringen när det företag som är ansvarigt för införseln till Danmark i tillämpliga fall 
har dokumenterat 

1) att primärproduktionen respektive kläckeriet uppfyller djurskyddskrav som åtminstone kan jämställas med de krav som 
anges i 2 och 3 §§, 
2) att ekologiska producenter uppfyller krav som åtminstone kan jämställas med de krav som anges i 6 § punkt 2, 
3) att slakterier uppfyller krav som åtminstone kan jämställas med de krav som anges i 7 § punkt 2, och 
4) att det i ursprungslandet utförs kontroll av primärproduktionen respektive kläckeriet, slakterier och övriga inblandade 
företag som, vad gäller omfattning, trovärdighet och oberoende, kan jämställas med kraven i 4 §, 6 § punkt 3, 7 § 
punkterna 2 och 3, 8 §, 9 § punkterna 2 och 3 samt 10 §. 
Punkt 3. I den mån myndigheterna i ursprungslandet genomför den kontroll som anges i punkt 2.4 efterlevs de villkor 

avseende kontroll som fastställs i bestämmelserna. 

12 § Slakterier som önskar föra in levande djur som är godkända enligt 11 § ska vara registrerade hos livsmedelsverket i 
enlighet med 7 § och som ett led i sin egenkontroll löpande säkerställa att villkoren (se 11 § punkt 2) fortfarande efterlevs. 

Punkt 2. Företag, däribland slakterier, som önskar föra in produkter som är godkända enligt 11 § ska vara registrerade hos 
livsmedelsverket i enlighet med 7 § eller 9 § och som ett led i sin egenkontroll löpande säkerställa att villkoren (se 11 § 
punkt 2) fortfarande efterlevs. 

Punkt 3. Om företag, däribland slakterier, får kännedom om omständigheter som ger skäl att anta att villkoren för ett 
godkännande enligt 11 § inte uppfylls ska företaget utan onödigt dröjsmål meddela detta till livsmedelsverket. 

Kapitel 6  

Märkning och saluföring 

13 § Primärproducenter, slakterier och andra företag som är anslutna till det frivilliga systemet för djurskyddsmärkning får 
vid märkning och saluföring använda den logotyp som är tillämplig för den aktuella nivån (se bilaga 3). Den tillämpliga 
logotypen och tillhörande beteckningar och uppgifter får endast användas enligt de villkor och förutsättningar som har 
fastställts av livsmedelsverket. 

Punkt 2. Köttberedningar och köttprodukter får märkas med den logotyp som är tillämplig för den aktuella nivån om det 
animaliska innehållet i produkten uteslutande består av kött som uppfyller kraven för den aktuella nivån, samtidigt som det 
dock är tillåtet att använda tarmar, gelatin och kollagen av annat ursprung samt fisk. 

Punkt 3. Köttberedningar och köttprodukter kan i andra fall än de som anges i punkt 2 märkas med den tillämpliga 
logotypen om viktinnehållet av djurskyddsmärkt kött utgör minst 75 % av det totala animaliska innehållet i den färdiga 
produkten och om de övriga animaliska ingredienserna uppfyller de ekologiska kraven, samtidigt som det dock är tillåtet att 
använda tarmar, gelatin och kollagen av annat ursprung, som inte är ekologiskt, samt fisk som inte är ekologisk. 

Punkt 4. Villkor och förutsättningar för användning av tillhörande beteckningar och uppgifter kommer att finnas tillgängliga 
på livsmedelsverkets webbplats. Dessutom kan detta material skickas ut efter skriftlig förfrågan till livsmedelsverket. 



 

14 § Det är inte tillåtet att använda de logotyper och tillhörande beteckningar och uppgifter som anges i 13 § punkt 1 på 
produkter som inte uppfyller de krav som fastställs i förordningen. 

Punkt 2. Det är inte tillåtet att använda en logotyp, symbol, annan märkning, beteckning eller uppgift som kan förväxlas med 
de logotyper och tillhörande beteckningar och uppgifter som anges i punkt 1 på ett sätt som är avsett att vilseleda konsumenter 
eller andra företag. 

Kapitel 7  

Upphörande av deltagande i och uteslutning från det frivilliga systemet för djurskyddsmärkning 

15 § Primärproducenter, slakterier eller andra företag som inte längre vill vara anslutna till det frivilliga systemet för 
djurskyddsmärkning ska meddela detta skriftligen till livsmedelsverket. 

16 § Livsmedelsverket kan utesluta primärproducenter från det frivilliga systemet för djurskyddsmärkning om dessa inte 
uppfyller de tillämpliga krav och villkor som gäller för den berörda producenten (se 2, 3, 4 §§ eller 6 § punkt 2) eller märker 
eller saluför sina produkter i strid med 13 §. Livsmedelsverket kan dessutom utesluta primärproducenter av slaktkycklingar om 
poängen i övervakningsprogrammet för svedda trampdynor i en flock uppgår till 81 eller mer, eller till 41–80 per flock i tre på 
varandra följande flockar från samma hus. Uteslutningen (se punkterna 1 och 2) kan gälla tillfälligt i upp till 2 år eller i särskilt 
grova fall permanent. 

Punkt 2. Livsmedelsverket kan utesluta slakterier från det frivilliga systemet för djurskyddsmärkning om dessa inte uppfyller 
7 § punkterna 2 eller 3, 12 § punkterna 1 eller 2 eller märker eller saluför sina produkter i strid med 13 §. Uteslutningen kan 
gälla tillfälligt i upp till 2 år eller i särskilt grova fall permanent. 

Punkt 3. Livsmedelsverket kan utesluta andra företag från det frivilliga systemet för djurskyddsmärkning om dessa inte 
uppfyller 9 § punkterna 1 och 2 eller 12 § punkt 2 eller märker eller saluför sina produkter i strid med 13 §. Uteslutningen kan 
gälla tillfälligt i upp till 2 år eller i särskilt grova fall permanent. 

Punkt 4. Livsmedelsverket kan återkalla ett godkännande som beviljats enligt 11 § om saluföring av levande djur, färskt kött, 
malet kött eller köttberedningar från ett annat land eller av köttprodukter som innehåller kött från ett annat land inom ramen 
för systemet för djurskyddsmärkning om villkoren för godkännandet (se 11 § punkt 2) inte efterlevs. 

Kapitel 8  

Extrakontroll och påföljder 

17 § Om livsmedelsverket följer upp en anmälan enligt 16 § punkt 1.2 eller en anmälan om en möjlig överträdelse av 5 § 
punkt 4, 7 § punkt 4, 9 § punkt 4 eller 12 § punkt 3 med en kontroll, och det vid denna kontroll bekräftas att en överträdelse 
föreligger, ska den primärproducent eller det företag som ansvarar för överträdelsen betala för denna kontroll i enlighet med de 
vid tidpunkten gällande reglerna om betalning för extrakontroll i förordningen om betalning för kontroll av livsmedel, foder och 
levande djur etc. 

Punkt 2. På grundval av de anmälningar som mottas från de officiella veterinärerna (se 7 § punkt 4) bedömer 
livsmedelsverket om det finns ett behov av att genomföra ett kontrollbesök vid anläggningen eller om förhållandena kan 
förbättras genom en skriftlig erinran till producenten. En sådan erinran kan eventuellt innehålla ett föreläggande om att 
antingen åtgärda förhållandena eller att utarbeta en mer detaljerad redogörelse för de åtgärder som krävs för att förbättra de 
påtalade förhållandena. Redogörelsen ska åtminstone innehålla en beskrivning av åtgärdsområdena och ett förslag på en 
tidsplan för genomförandet av nödvändiga åtgärder. I sådana fall ska livsmedelsverket löpande bedöma om det uppstår behov 
av att genomföra kontrollbesök vid anläggningen. 

18 § Om ingen strängare påföljd föreskrivs enligt annan lagstiftning åläggs med böter den person som 
1) använder någon av de logotyper och tillhörande beteckningar och uppgifter som anges i 13 § punkt 1 på produkter som 
inte uppfyller de krav som fastställs i förordningen, eller 
2) använder en logotyp, symbol, annan märkning, beteckning eller uppgift som kan förväxlas med någon av de logotyper 
och tillhörande beteckningar och uppgifter som anges i 13 § punkt 1 på ett sätt som är avsett att vilseleda konsumenter 
eller andra företag. 
Punkt 2. Straffrättsligt ansvar kan åläggas företag m.m. (juridiska personer) enligt reglerna i strafflagens kapitel 5. 

Kapitel 9  

Övergångsförfarande och ikraftträdande 

19 § Kläckerier och primärproducenter av slaktkycklingar som vid förordningens ikraftträdande uppfyller de krav och villkor 
som anges i 4 § punkterna 1 eller 2 kan omedelbart efter registrering i det centrala djurhållningsregistret börja leverera till 
primärproducenter respektive slakterier om 

1) det inspektionsorgan som är ansvarigt för besättningen eller livsmedelsverket utfärdar intyg för besättningen (se 4 § 
punkterna 1 eller 2) och meddelar detta till livsmedelsverket (se 4 § punkt 3) innan leverans till ett slakteri respektive 
kläckeri påbörjas, dock senast 1 månad efter förordningens ikraftträdande, 



 

2) inspektionsorganet eller livsmedelsverket i sitt meddelande förklarar att produktionsförhållandena vid besättningen även 
före förordningens ikraftträdande kontinuerligt har uppfyllt tillämpliga krav och villkor för de djur som vid godkännandet (se 
punkt 1) finns i besättningen, 
3) inspektionsorganet eller livsmedelsverket i sitt meddelande i förekommande fall förklarar att den eller de andra 
besättningar från vilken eller vilka den aktuella besättningen har mottagit de djur som ingår i besättningen har godkänts och 
anmälts för registrering enligt punkt 1, och 
4) inspektionsorganet eller livsmedelsverket i sitt meddelande dessutom förklarar att besättningen även före förordningens 
ikraftträdande har omfattats av en kontroll och revision som kan jämställas med kraven i 3 § punkterna 1 och 4. 

20 § Förordningen träder i kraft den 15 oktober 2018. 
Punkt 2. Förordning nr 1369 av den 1 december 2017 om ett frivilligt system för djurskyddsmärkning upphävs. 

 

Livsmedelsverket, den dd.mm.åååå. 

Underskrift 

/ Underskrift 

 



 

Bilaga 1 

Djurskyddsmärkningens krav avseende grisbesättningar 

 

Grundkrav för grisbesättningar som omfattas av nivå 1 

Tillhandahållande av sysselsättningsmaterial 
1) Alla grisar ska ha tillgång till halm som sysselsättningsmaterial. Halmen ska tillhandahållas dagligen och finnas permanent 
tillgänglig i tillräcklig mängd. 

Svanskupering och svansbitning 
2) Det är inte tillåtet att svanskupera griskultingar. 
3) I fall där svansbitning uppstår får svanskupering av enstaka grisar utföras om det bedöms som nödvändigt av veterinära 
skäl. 
4) Grisar som har svanskuperats eller utsatts för svansbitning får, oberoende av punkt 3 eller undantag enligt 2 § punkt 4, 
inte levereras till slakt inom ramen för systemet. Besättningsägaren ska innan leverans till slakt av svanskuperade grisar 
informera slakteriet om saken. 

Suggor och gyltor 
5) Suggor ska vara frigående i grupper från avvänjningen och åtminstone fram till 7 dagar före förväntad grisning. 
Motsvarande gäller för gyltor från dagen för placering i stall eller fålla med anledning av betäckning. 
6) Oberoende av vad som anges i punkt 5 får enstaka grisar som är aggressiva, har angripits av andra grisar, är sjuka eller 
har blivit skadade uppstallas i individuella boxar eller avlastningsboxar. I sådana fall gäller reglerna i 7 § led a i lagen om 
hållande av gyltor, sinsuggor och dräktiga suggor i inomhusutrymmen. 
7) Suggor och gyltor ska vara frigående i grisningsstallarna. 
8) Enligt kraven för nivå 1 får en suggas eller gyltas rörelsefrihet, oberoende av bestämmelsen i punkt 7, begränsas genom 
fixering med en skyddsgrind under perioden från grisningen och fram till högst fyra dagar efter grisningen om suggans eller 
gyltans beteende bedöms som farligt för griskultingarna. 
9) Suggor och gyltor ska ha tillgång till en tillräcklig mängd halm att bygga bo med senast fem dagar före förväntad 
grisning. 

Utrymmeskrav för smågrisar och slaktsvin 
10) Smågrisar och slaktsvin ska ha tillgång till en fritt tillgänglig golvyta som är större än vad som anges i 4 § i förordningen 
om djurskyddskrav vid svinhållning. Storleken beror på den enskilda gårdens konkreta produktionsförhållanden, inbegripet 
kravet på att svanskupering ska vara förbjuden. 

Transport till slakt 
11) Transporttiden till slakt får inte överstiga 8 timmar. 

 

Kompletterande krav för grisbesättningar som omfattas av nivå 2 

Tillhandahållande av sysselsättningsmaterial 
1) Halm ska tillhandahållas på golvet som sysselsättningsmaterial. Halmen ska tillhandahållas dagligen och finnas 
permanent tillgänglig i tillräcklig mängd. 

Suggor och gyltor 
2) Oberoende av bestämmelsen i punkt 7 ovan får en suggas eller gyltas rörelsefrihet begränsas genom fixering med en 
skyddsgrind under perioden från grisningen och fram till högst två dagar efter grisningen om suggans eller gyltans beteende 
bedöms som farligt för griskultingarna. 

Avvänjning 
3) Griskultingar får som tidigast avvänjas när de är 28 dagar gamla, eftersom det annars får konsekvenser för suggornas 
eller griskultingarnas välbefinnande eller hälsa. 

Utrymmeskrav för smågrisar och slaktsvin 
4) Smågrisar och slaktsvin ska ha tillgång till en fritt tillgänglig golvyta som är minst 30 % större än motsvarande ytor inom 
standardproduktion (se tabell 1). 
 



 

Tabell 1 

Grisarnas genomsnittsvikt Fritt tillgänglig boxyta per djur i m2 (minimum) 

Från avvänjning till 10 kg 
10–20 kg 
20–30 kg 
30–50 kg 
50–85 kg 
85–110 kg 

Över 110 kg 

0,20 
0,26 
0,39 
0,52 
0,72 
0,85 
1,30 

 

Kompletterande krav för grisbesättningar som omfattas av nivå 3 

Täckt viloyta 
1) Alla grisar ska ha tillgång till halm som strö på sina viloutrymmen. Halmen ska tillhandahållas dagligen och finnas 
permanent tillgänglig i tillräcklig mängd. Halmen kan samtidigt fungera som sysselsättningsmaterial. 

Suggor och gyltor 
2) Suggor och gyltor ska vara frigående i grupper (se grundkraven nr 5 och 7 ovan). De frigående grupperna kan hållas 
antingen utomhus med tillgång till stior eller frigående inomhus. 
3) Senast fem dagar före förväntad grisning ska suggor och gyltor placeras i stior utomhus med individuell liggplats. 
Suggorna ska befinna sig utomhus åtminstone fram till griskultingarnas avvänjning. 

Avvänjning 
4) Griskultingar får tidigast avvänjas när de är 28 dagar gamla, eftersom det annars får konsekvenser för suggornas eller 
griskultingarnas välbefinnande eller hälsa. 

Smågrisar och slaktsvin 
5) Smågrisar och slaktsvin kan antingen uppstallas utomhus med tillgång till stior eller inomhus i boxar med täckt viloplats 
och fri tillgång till en utomhusyta. Vid uppstallning inomhus ska grisarna åtminstone ha tillgång till en fritt tillgänglig 
totalyta, viloyta och utomhusyta (se tabell 2). 

 
Tabell 2. 

Grisarnas 
genomsnittsvikt 

Totalyta per gris i m2 
(minimum) 

Viloyta per gris i m2 
(minimum) 

Utomhusyta per gris i m2 
(minimum) 

Från avvänjning till 
25 kg 
25–35 kg 
35–45 kg 
45–55 kg 
55–65 kg 
65–75 kg 
75–85 kg 
85–95 kg 
95–110 kg 
Över 110 kg 

0,40 
0,52 
0,60 
0,72 
0,82 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,30 

0,18 
0,24 
0,28 
0,33 
0,38 
0,41 
0,46 
0,50 
0,55 
0,60 

0,17 
0,22 
0,25 
0,30 
0,34 
0,38 
0,42 
0,46 
0,50 
0,54 

 
6) Under perioden från avvänjning till en vikt på 25 kg kan den täckta viloytan anpassas efter grisarnas storlek i syfte att 
skapa en idealisk miljö för grisarna, dock på ett sådant sätt att det finns en yta på minst 0,18 m2 per gris på 25 kg. 
7) Utomhusytan ska vara minst 10 m2 för grisar på upp till 40 kg. För övriga grisar ska utomhusytan uppgå till minst 20 m2. 

 



 

Bilaga 2 

Djurskyddsmärkningens krav avseende slaktkycklingsbesättningar 

 

Grundkrav för slaktkycklingsbesättningar som omfattas av nivå 1 

Ras 
1) Alla slaktkycklingar ska vara av en mer långsamt växande ras.  

Djurtäthet 
2) Djurtätheten får inte vid något tillfälle överstiga 38 kg levande vikt per m2 tillgänglig area.  

Dödlighet 
3) Den totala dödligheten har varit mindre än 1 %, med ett tillägg på 0,06 % gånger flockens slaktålder i dagar, i de senaste 

sju på varandra följande kontrollerade flockarna från ett hus där en maximal djurtäthet på upp till 38 kg levande vikt per m2 
tillgänglig area eftersträvas. 

Delslakt 
4) Det är inte tillåtet att genomföra delslakt där syftet med delslakten är att undvika att överstiga den maximalt tillåtna 

djurtätheten. 

Svedda trampdynor 
5) Poängen i övervakningsprogrammet för svedda trampdynor i en flock får högst två gånger uppgå till 41–80, men inte till 

mer än 81 (se 16 § punkterna 1 och 2). 

Transport till slakt 
6) Transporttiden till slakt får inte överstiga 6 timmar (exklusive infångning samt på- och avlastning). 

 

Kompletterande krav för slaktkycklingsbesättningar som omfattas av nivå 2 

Miljöberikning 
1) Slaktkycklingarna ska ha grovfoder eller andra former av miljöberikning. Miljöberikningen ska finnas permanent tillgänglig i 

tillräcklig mängd.  

Djurtäthet 
2a) Vid ren inomhusproduktion får djurtätheten inte vid något tillfälle överstiga 32 kg levande vikt per m2 tillgänglig area. 
2b) Vid produktion där slaktkycklingarna har tillgång till en veranda eller rastgård utomhus (se punkt 3 nedan) får djurtätheten 

inomhus inte vid något tillfälle överstiga 38 kg levande vikt per m2 tillgänglig area. Verandan räknas inte in i inomhusarean. 

Veranda och rastgård utomhus 
3) Vid tillgång till veranda eller rastgård utomhus (se punkt 2b ovan) ska dessa utgöra minst 15 %av inomhusarean. De sista 

10–12 dagarna av produktionen ska tillgången till verandan eller rastgården vara oavbruten dagtid. Det är dock tillåtet att 
låta kycklingar vara inomhus utan tillgång till veranda eller rastgård om vädret kan vara skadligt för djurens hälsa eller 
välbefinnande eller vid utbrott av eller misstanke om smittsamma djursjukdomar, då myndigheterna kräver att fåglar ska 
vara inlåsta.  

Inomhusklimat 
4) Inomhusklimatet ska uppfylla det krav som gäller för godkännande för produktion av slaktkycklingar på över 33 kg levande 

vikt per m2 tillgänglig area (se lagen om hållning av slaktkycklingar).  
 

Kompletterande krav för slaktkycklingsbesättningar som omfattas av nivå 3 

Miljöberikning 
1) Slaktkycklingarna ska ha grovfoder och andra former av miljöberikning. Grovfoder och andra former av miljöberikning ska 

finnas permanent tillgängligt i tillräcklig mängd. 

Djurtäthet 
2) Djurtätheten inomhus får inte vid något tillfälle överstiga 27,5 kg levande vikt per m2 tillgänglig area. En eventuell veranda 

inräknas inte i inomhusarean. 

Rastgårdar utomhus 
3) Storleken på rastgårdar utomhus ska uppgå till minst 1 m2 per slaktkyckling. Minst 25 % av det minimiutrymme som krävs 

för rastgårdar utomhus ska täckas av vegetation, varav minst 18 % i form av planteringar med buskar och/eller träd och 



 

minst 7 % i form av markvegetation. Det får inte vara längre än 15 m från huset till den första planteringen med buskar 
och/eller träd. I den planterade delen av rastgården får det inte vara längre än 15 m mellan buskar och/eller träd. 
Vegetationskravet ska åtminstone uppfyllas i den del av rastgården som ligger närmast utgångshålen.  



 

Bilaga 3 

Logotyper för djurskyddsmärkning 

Logotyper för de tre djurskyddsmärkningsnivåerna 

Nivå 1: 

 

Nivå 2: 

 

Nivå 3: 

 

 

Botten av formuläret 


