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Det ÄR skillnad på att vara gris
i Sverige eller på annat håll

EU Danmark Englandsgrisen Sverige

Svansen/knorren? Svansen kuperas Förbud. Kupering tillåts Ingen särskild regel Knorr på svansen 
inget förbud dock vid behov, vilket följer danska regeln (tv) (kupering förbjudet,

i praktiken ofta är fallet förekommer inte)

Fixering av suggan? Ja Ja Ja Nej. Förbjudet.
antal dagar per år 80≈360 80≈160 ≈80 Skyddsgrind får 

(5 v vid grisning och användas vid 
ca 5 v vid betäckning*) enstaka tillfällen 

Användning av halm? Vanligtvis inte alls Begränsad användning, Begränsad användning, Ja, till alla grisar 
sällan hos slaktgrisar sällan hos slaktgrisar (krävs halm eller 

annat strö enligt lag)

Bobyggnadsmöjlighet
för suggan vid grisning Nej Nej** Nej** Ja

Utrymme för sugga 
med smågrisar 3-4 m2 4 m2 4 m2 6 m2

Spalt Helspalt vanligt Helspalt vanligt Helspalt vanligt Alltid tillgång till
helt golv. Helspalt 
är förbjudet

Avvänjningsålder cirka 3 veckor cirka 4 veckor cirka 4 veckor 4-5 veckor

**När suggan står i en trång bur anses inte bobyggnad kunna ske.

EU
Uppbindning av suggor förbjöds 2006. Förekommer ändock fortfarande i flera länder. Fixering av suggor under stor del av djurets
levnadstid är normalt. Helspalt är vanligt. Halm används sällan. Den 1 januari 2013 begränsas burhållningen (fixering) av suggan
till dräktighets- och grisningsperioderna, vilket betyder att fixeringstiden ska sänkas till ungefär halva suggans liv (cirka 160-180
dagar per år). Tidigare avvänjning än i Sverige, ofta vid 21 dagars ålder) av smågrisen.

“Englandsgrisen”
Den s k Englandsgrisen produceras i Danmark för vissa delar av den engelska marknaden och framställs som lite mer “djurvän-
lig” än den normala formen för dansk grisuppföding. Som framgår av föregående sidor levererar Danish Crown från och med
sommaren 2009 den så kallade Englandsgrisen även till ICA och Axfood. Produktionskraven framgår av tabellen ovan. I bestäm-
melserna finns f ö noteringar kring spårbarhet, foder, djurhälsa och medicinanvändning. Köttet ska komma från godkända besätt-
ningar som utsätts för oberoende kontroller. Produktionsformen ligger ändock långt ifrån den svenska djurskyddslagens krav.

Danmark
I Danmark är suggan fixerad cirka fem veckor vid grisning/digivning* samt enligt danska källor i augusti 2009, för närvarande
ofta även cirka fem veckor i samband med seminering. Således cirka 5+5 veckor x 2,5 omgångar per år=160-180 dagar. Från år 2013
ska dräktiga suggor inte tillåtas stå fixerade. Svanskupering (svansklippning) tillämpas allmänt, trots förbud mot generell använd-
ning. Dock får inte hela svansen klippas bort, ingreppet ska begränsas till halva svansen.

Sverige
Fixering av grisar är förbjudet. Skyddsgrind får endast användas under smågrisarnas första levnadsdagar under särskilda förut-
sättningar (lagtext på s 21). Halm används till alla svenska grisar, ofta i riklig mängd. Svanskupering är förbjudet. Helspalt är för-
bjudet, t ex ska den digivande suggan ha minst 3m2 fast golv. Avvänjning av smågrisen tidigast vid 28 dagar. Grisarna har större
utrymmen i Sverige, suggan har cirka 50 procent mer utrymme än EU-suggan och den svenska slaktgrisen cirka 30 procent mer.

Källa: Tidningen Svensk Gris med knorr nr 8-2009.


