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1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

Inledande bestämmelser 

1 §  Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i 
djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539). Bestämmelser 
om vilthägn finns i Naturvårdverkets föreskrifter. 

2 §  Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om hållande av 
vilda fåglar i hägn som inte är en djurpark eller liknande anläggning för visning av 
djur. Med vilda fåglar menas här hägnat fjädervilt. Bestämmelserna omfattar 
djurslagen fasan, gräsand och rapphöna samt domesticerade former av fasan.  

3 §  Fåglarna får hållas och skötas på annat sätt än vad som anges i dessa föreskrifter 
om en veterinär av veterinärmedicinska skäl har ordinerat detta. 

Definitioner 

4 §  Ord eller uttryck som används i denna författning har följande betydelse: 
allmänna råd: definieras i 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) som 

sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger 
hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende, 

avelsfåglar: fåglar som används för produktion av ruvägg, 
avelsvoljär: voljär för hållande av avelsfåglar, 
djurhållare: fysiska eller juridiska personer som enligt avtal eller lag ansvarar för 

eller handhar djur, oavsett om detta sker stadigvarande eller tillfälligt,dränerande 
golv: ett samlingsbegrepp för genomsläppliga golv. Gödseldränerande golv är golv 
som är konstruerade för att släppa igenom träck, urin och i viss mån strömedel till ett 
underliggande utrymme. Urindränerande golv är golv som är konstruerade för att 
enbart släppa igenom urin och annan vätska, 

fadder: fågel av annan ålder/ras/art vilken används som guide och skydd för 
kycklingar, 

fjädervilt: vild fågel av art som är föremål för jakt i syfte att användas som 
livsmedel,   

hägnat fjädervilt: fjädervilt som hålls inhägnade för uppfödning eller utsättning,  
     flockvoljär: voljär för fler än ett avelspar. 

fälthöns: hönsfåglar vars naturliga biotop företrädesvis är det öppna fältet, 
förgård: täckt rastgård mellan inomhusutrymme och voljär, 
grusbädd: dränerad stenbädd bestående av grus eller vars översta lager är grus, 
hägn: ett markområde som inhägnats med stängsel i avsikt att permanent hålla 

djur fångna inom området, 
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kontrollprogram: ett program som tagits fram  i syfte att säkra en god djuromsorg 
och som är godkänt av Jordbruksverket, samt är knutet till en bestämmelse i denna 
författning, 

kullhus: hus som används enbart för uppfödning av fågelkullar, 
näbbkorg: korg som sätts över en fågels näbb för att förhindra fjäderplockning, 
näbbring: ring som sätts genom en fågels näbb för att förhindra fjäderplockning, 
omgångsuppfödning: hållande av djurgrupp/flock med individer av likartad ålder i 

eget stall eller egen stallavdelning. Insättning av ny djurgrupp sker inom en 
begränsad tidsperiod och inte förrän djurutrymmet tömts helt, 

ppm: koncentration av ett visst ämne mätt i miljondelar (parts per million), 
rede: avskilt utrymme för äggläggning, 
rovvilt: vilda rovdjur, 
stall: byggnad för hållande av djur, 
sandbad: utrymme med luckert strömedel där fåglarna kan tillfredsställa sina 

beteendebehov såsom att picka, sprätta och utföra sandbadsbeteende, 
ströbädd: en bädd av strö som gödslas ut med ett intervall från någon eller några 

veckor upp till ett år. En ströbädd hålls torr genom att nytt strömedel tillförs ovanpå 
det gamla. En ströbädd som "brinner", dvs. utvecklar värme under en biologisk 
nedbrytningsprocess, kallas vanligen djupströbädd, 

termisk komfort: djuren har termisk komfort inom den s.k. termoneutrala zonen. I 
denna zon kan djuren utan svårigheter upprätthålla sin värmebalans. Den 
termoneutrala zonen begränsas nedåt av den nedre kritiska temperaturen och uppåt 
av den övre kritiska temperaturen. När omgivningen har en temperatur under den 
undre kritiska temperaturen måste djuren öka sin ämnesomsättning och äta mer foder 
för att behålla sin kroppstemperatur. Vid temperaturer över den övre kritiska 
temperaturen kommer djurens kroppstemperatur att stiga på grund av att de av 
fysikaliska skäl inte kan bli av med sin överskottsvärme. De kritiska 
temperaturgränserna påverkas av en mängd faktorer såsom djurets vikt, djurets hälsa, 
utfodringsintensitet, lufthastighet, luftfuktighet, liggytor, strö, antal djur i gruppen 
samt djurens möjlighet till rörelse, 

tillgänglig area: för fåglarna ständigt tillgängliga areor. Redesarean får inte 
medräknas, 

utsättningshägn: övergångshägn då vilda fåglar som fötts upp i fångenskap sätts 
ut i naturen.  

voljär: mindre nättäckt hägn, vilket dock är så stort att fåglarna kan flyga i det 
älling; ej vuxen andfågel.  

Tillsyn och skötsel 

Allmänna råd till 2 och 4 §§ djurskyddslagen 

Ej domesticerade fåglar som föds i hägn för utsättning i naturen bör hållas och 
födas upp på sådant sätt att deras utveckling vad gäller fysiologi, beteende och 
härdighet ej avviker från vilda artfränders, utan ger dem goda förutsättningar 
för att klara ett liv i frihet. 

 
5 §  Djurhållaren har ansvaret för fåglarnas välbefinnande. Fåglarna ska normalt ses 
till minst en gång dagligen om inte annat framgår av denna författning. Nykläckta, 
sjuka eller skadade fåglar samt fåglar som beter sig onormalt ska ses till oftare.  
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Fåglarna ska hållas på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan 
svårigheter. Personer som handhar fåglar ska ha tillräckliga kunskaper och 
färdigheter samt vara tillräckligt många för att dessa föreskrifter ska kunna följas.  

6 §  Fåglarna ska  hållas så att de är tillfredsställande rena. 

7 §  Automatiska system och anordningar som inverkar på djurskydd och djurhälsa 
ska kontrolleras dagligen.  

8 §  Föremål och ämnen som kan skada fåglarna ska förvaras så att de är oåtkomliga 
för dessa. 

Utrymme, inredning och utrustning 

Allmänna råd till 3 § djurskyddsförordningen 

Byggnader, voljärer och hägn bör utformas så att flyttning, transport och 
utlastning av fåglarna underlättas.  

9 §  Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas 
så att det för fåglarna finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot 
brand samt godtagbara förutsättningar att rädda fåglarna vid brand. 

Detsamma gäller när en stallbyggnad ändras eller används på ett sätt som innebär 
en ökad brandrisk. 

Allmänna råd till 1 kap. 9 § 

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid 
nybyggnad och större om- och tillbyggnad av stall. 

10 §  Golv ska ha en jämn yta och övrig inredning ska utformas och skötas så att 
fåglarna inte tillfogas skador och så att utrustningen inte inverkar menligt på deras 
beteende och hälsa. Detsamma gäller utformningen av dränerande golvytor. 
 
11 §  Djurutrymmen ska hållas rena och torra samt vara anpassade efter djurslag och 
inomhusklimat (termisk komfort). 

Allmänna råd till 1 kap. 11 § 

Under den kalla årstiden bör golv och andra vistelseytor där fåglarna ligger i 
byggnader med utomhusliknande klimat vara försedda med en bädd av halm 
eller annat skyddande material som är lämpligt för fåglarna. 

12 §  Fåglar som behöver särskild vård ska kunna tas omhand lösgående i ett 
närbeläget utrymme och ska där vid behov kunna hysas individuellt. Utrymmet ska 
ha ett klimat som fåglarna är vana vid. 

För fåglar som under den kalla årstiden hålls i voljärer eller utrymmen med 
utomhusliknande klimat ska det även finnas behandlingsplatser som kan värmas upp 
eller på annat sätt vara anpassade så att fåglarnas behov av termisk komfort 
tillgodoses. 

Bestämmelsen gäller inte då sjuka eller skadade fåglar omedelbart avlivas. 
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Allmänna råd till 1 kap. 12 § 

Ett behandlingsutrymme som vid behov ska kunna värmas upp bör utformas så 
att uppvärmning till minst 10°C kan ske inom en timma. 

13 §  Utfodrings- och vattningssystem ska vara utformade, dimensionerade och 
placerade så att fåglarna lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten. 
 
14 §  Fönster, belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer 
som fåglarna kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att 
det inte föreligger någon skaderisk. 

15 §  Djurskyddet ska kunna upprätthållas vid elavbrott. 
 
16 § Näbbkorgar och näbbringar får inte användas rutinmässigt, utan endast då en 
veterinär av veterinärmedicinska skäl har ordinerat detta. 
 
         Allmänna råd till 1 kap. 16§ 
        Vid tendenser till fjäderplockning bör åtgärder som ökad miljöberikning och 
        reducerad gruppstorlek och beläggningsgrad användas i första hand. 

Mått 

17 §  De mått som anges i denna författning är minsta mått och centrummått för 
normal inredning om inte annat anges. Mindre avvikelse från föreskrivna mått kan 
dock godtas i befintliga utrymmen under förutsättning att följande kriterier uppfylls: 

1. djurmiljön som helhet är mycket god, 
2. konsekvenserna av måttavvikelsen bedöms endast ha ringa påverkan på djuret 

avseende den funktion som måttföreskriften syftar till, 
3. måttavvikelsen innebär inte någon ökad risk för skador, stress eller ohälsa hos 

djuren, samt 
4. måttavvikelsen innebär inte att tillsynen och skötseln av djuren försvåras. 
Detsamma gäller vid förprövningspliktig ombyggnad av hus och hägn om 

länsstyrelsen vid prövningen bedömer att kriterierna i punkterna 1 – 4 ovan uppfylls i 
byggnaden efter åtgärden och att planlösningen är god. 

1 b § djurskyddsförordningen ska tillämpas när det gäller mått för djurkategori 
som inte är upptagen i denna författning. 

Inomhusklimat och luftkvalitet 

18 §  I en byggnad ska fåglarna ha ett klimat som är anpassat till djurslaget och 
djurhållningsformen (termisk komfort). 
    Unga fåglar ska ha tillgång till värmekälla så länge det krävs med hänsyn till deras 
ålder och väderleken. 
 
19 §  I ett inomhusutrymme får fåglar endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar 
som överstiger följande värden om inte annat anges i denna författning: 

- ammoniak: 10 ppm, 
- koldioxid: 3 000 ppm, 
- svavelväte: 0,5 ppm, 
- organiskt damm: 10 mg/m³. 



SJVFS 2011:XX 
 
 

 6

20 §  Utgödslingssystem ska vara utformade så att fåglar i ett djurutrymme inte 
kommer i direktkontakt med gödsel från annan avdelning. 

Luft får inte tas in i en stallavdelning via ett utgödslings- eller 
urindräneringssystem eller via utrymmen som kan innehålla luftföroreningar eller 
smittämnen som kan påverka fåglarnas hälsa negativt. 

Öppningar mellan olika djurutrymmen ska kunna stängas och vara stängda när de 
inte används.  

21 §  I mekaniskt ventilerade djurutrymmen ska det finnas nödventilation. 

Allmänna råd till 2 § djurskyddslagen 

Utrymmen med mekanisk ventilation utan krav på larm bör vara utrustade med 
en larmanordning som varnar för övertemperaturer, strömavbrott och fel på 
larmanordningen om ett ventilationsbortfall bedöms kunna medföra lidande 
för fåglarna. 

Fönster och belysning 

22 §  Djurutrymmen får vara försedda med andra ljusinsläpp för dagsljus än fönster. 

23 §  Stallbyggnader ska vara försedda med fast monterad belysning som inte 
förorsakar fåglarna obehag och som medger att tillsyn kan utövas utan svårigheter.  

Buller 

24 §  Buller i djurutrymmen får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar 
fåglarnas hälsa menligt. 

Fåglar som hålls inomhus eller i voljärer på anläggningen, får endast tillfälligtvis 
utsättas för mekaniskt buller överstigande 65 dBA.  

Foder och vatten 

25 §  Fåglarna ska dagligen ges foder av lämplig struktur. 
Fodergivan ska garantera en tillräcklig, allsidig och välbalanserad 

näringstillförsel. 
Ytterligare bestämmelser om foder finns bl.a. i 3 § djurskyddslagen. 

26 § Fåglarna ska ha fri tillgång till dricksvatten. 
Ytterligare bestämmelser om vatten finns bl.a. i 3 § djurskyddslagen. 

Renhållning 

27 §  Inomhusutrymmen, voljärer, hägn, vattenbad och utrustning ska rengöras och 
desinficeras så ofta som krävs för att god hygien ska kunna upprätthållas. Vid behov 
ska byte av grus, jord och annat marktäckande material i förgårdar och voljärer ske, 
alternativt ska förgårdar/voljärer flyttas till ny lämplig mark. 

Inomhusutrymme, förgård, voljär och hägn ska rengöras noggrant minst en gång 
årligen. Badvatten ska hållas rent och bytas vid behov.  
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Allmänna råd till 1 kap. 27 § 

Vid omgångsuppfödning bör inomhusutrymme, förgård, voljär och hägn 
rengöras noggrant och dessutom desinficeras före varje insättning av en ny 
omgång fåglar. Desinfektion av mark bör göras genom avbränning med 
osläckt kalk eller upphettning (brännlåga), alternativt genom att översta 
jordlagret avlägsnas. Vatten i bad/damm bör vara cirkulerande. 

 
28 §  Strömedel ska vara av för arten lämplig typ och ha god hygienisk kvalitet. 

Voljärer och hägn 

29 §  Terräng och markbeskaffenhet ska vara lämpliga för djuren. Markytor som är 
hårt belastade av fåglarna ska vara dränerade eller naturligt ha motsvarande funktion.  
 
30 §  Fåglarna ska ha tillgång till en torr och ren liggplats samt kunna söka skydd 
från väder, stark vind och rovdjur. De ska också kunna gömma sig så att de inte 
stressas från störningar utanför hägnet/voljären. Skydden ska vara anpassade till 
artens behov och beteende. 

31 §  Stängselnät ska vara väl uppsatt och underhållet samt i övrigt utformat och 
anordnat på ett sådant sätt att fåglar som hålls inom stängslet inte skadas. 
Nät ska vara väl sträckta och lämpligt för de djurarter som hålls. Stängsel får inte 
vara elektrifierade så att de inhägnade fåglarna kan komma in kontakt med det eller 
innehålla taggtråd. 
 
32 §   Fåglar som hålls i fångenskap under den kalla årstiden ska ha tillgång till 
skydd mot väder och vind samt en torr och ren viloplats. 

Drivning 

33 §  Vid drivning ska fåglarna hanteras lugnt. Fåglarna ska ha tillräckligt med 
utrymme för att kunna förflytta sig och tydligt kunna uppfatta drivvägen. 
 
Utsättning 
 
34 § Endast friska och starka fåglar får sättas ut i naturen. De ska sättas ut i för arten 
lämplig och skyddad biotop. Utsättning får bara ske i områden där arten förekommer 
eller har förekommit vilt.  

Allmänna råd till 1 kap. 34 § 

Viltfångade avelsfåglar bör efter avslutad avelssäsong släppas fria i för 
dem lämplig biotop. 

 
35 § Fåglar som sätts ut ska ha fötts upp så att de har anpassats för att klara ett liv i 
det fria. Beroende på respektive arts behov, ska de t ex att kunna söka skydd i träd, 
simma, söka föda och grus själva. De ska ha uppnått en ålder då de är väl befjädrade 
och självständiga.  
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Allmänna råd till 1 kap. 35 § 

Utsättningsplatser bör cirkuleras, för att minska slitaget på miljön och 
så att en god hygien kan upprätthållas. 

 
 
36 § Om tamhöns används, som fadderdjur vid utsättningen, ska buren minst 
uppfylla kraven i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 
2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m. Den ska vara konstruerad så att 
hönsen skyddas mot rovdjur och väder och vind. 
 
37 § Då utsättningshägn används ska fåglarna inte hållas i dessa mer än två veckor 
om inte annat sägs i dessa föreskrifter. 
 
38 § Fåglarna ska stödutfodras tills de säkert hittar mat själva. Det är uppfödarens 
ansvar att kontrollera att fåglarna klarar sig själva och hittar tillräckligt med mat. 

  Allmänna råd till 1 kap. 38 § 

Stödutfodring bör ske under hela året, särskilt vintertid. 

Övriga bestämmelser 

39 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från 
bestämmelserna i denna författning. 
 
 

2 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FASANER 

Tillsyn och skötsel 

1 §  Avelsfasaner ska hållas i markvoljärer där miljön efterliknar deras naturliga 
miljö med skydd i form av buskar/träd och berikning i form av lämplig växtlighet 
och markbeskaffenhet. De ska ha möjlighet att sandbada och lägga sina ägg i 
skyddade reden.  Nattsittplats ska utgöras av barrträd, skyddad sittpinneställning eller 
liknande. 

2 § Flockvoljär får användas om miljön tillåter tupparna att hävda åtskilda revir. 

Allmänt råd till 2 kap. 1-2 §§ 

Lämplig könskvot är 1 tupp: 5-10 hönor. Det bör inte finnas fler än cirka fem 
tuppar i voljären. 
 

3 §  Grusbädd till avelsfasaner ska bytas årligen och beväxt yta fräsas/hackas, 
alternativt kan voljären ingå i rotation och/eller hållas tom med lämpliga intervall. 

4 §  Fasankycklingar ska inomhus födas upp på ströbädd. De ska skyddas mot drag 
och kyla. De första tio dagarna får de vistas helt inomhus om vädret är ogynnsamt.  
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5 § Konstgjord kycklingmamma eller liknande konstruktion för att ge kycklingarna 
skydd och värme, ska vara konstruerad på ett brandsäkert sätt. 

Allmänt råd till 2 kap. 5 § 

För ca 350 kycklingar i en konstgjord kycklingmamma krävs en storlek på ca 
150 x 200 cm. 
 
Om ruvhöna av värphönsras används för att ruva fram kycklingarna, bör inte 
fler kycklingar än i en normalstor hönskull ingå i gruppen. Används 
tuppkycklingar av värphönsras som faddrar, bör de inte vara färre än 1/100 
fasankycklingar och ha uppnått en ålder av 3-4 veckor. SJVFS 2010:15 gäller 
för inhysningen av värphönsen. 

 
6 §  Fasankycklingar över tio dagars ålder ska ha tillgång till voljär/förgård med 
sittpinnar och sandbad. Då de är tre veckor gamla ska de ha tillgång till större voljär 
med sittpinnar, sandbad och berikad med lämplig vegetation, framför allt träd, om de 
inte redan fått tillgång till detta. Nattetid får fåglarna hållas inomhus. 

Allmänt råd till 2 kap. 6 § 

Fasankycklingar bör få tillgång till voljär/förgård så snart som möjligt om 
vädret är gynnsamt. De bör senast från 14 dagars ålder ha tillgång till större, 
berikad voljär där de erbjuds möjlighet att sitta i träd. De bör också så tidigt 
som möjligt ha möjlighet att träa nattetid. 
 

Utrymme, inredning och utrustning 

7 §   Antalet fåglar ska anpassas till byggnadens förutsättningar i form av ventilation, 
isolering, ljud – och ljusförhållanden, så att ett gott djurskydd kan upprätthållas.  

Allmänt råd till 2 kap. 7 § 

Storleken på en sammanhållen grupp bör inte överstiga 400 kycklingar.  

Voljärer och hägn 

8 §  Djurbeläggningen får inte vara högre än att ett växttäcke bibehålls på minst 50 
procent av arealen i den aktuella voljären. 
 

Allmänt råd till 2 kap. 8 § 

Åtgärder bör vidtas så att växttäcket bibehålls på mer än 50 procent av arealen, t 
ex genom att minska djurbeläggningen och/eller använda härdigare växtarter, ge 
extra växthack, samt rotera hägnen.  
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Mått 

9 §  Beläggningsgrad för fasaner. 

 
Tabell 1 

Golvarea i 
kullhus 

 
Tillgänglig 
area i kullhus 
+ förgård 

Tillgänglig 
area i kullhus 
+ förgård + 

voljär 

Tillgänglig 
yta i 

avelsvoljär1) 
Djurkategori 

Högsta 
antal 

djur/m2 

Högsta 
antal 

       djur/m2 

Högsta 
antal 

       djur/m2 

Högsta  
antal  

djur/m2 
Kycklingar  
1-10 dagar 

125   
 

Kycklingar 
11-21 dagar 

 32  
 

Kycklingar 
22-56 
dagar 

  10 
 

Kycklingar 8-
13 veckor 

  3,5 
 

Kycklingar 
>13 veckor 
och vuxna 
fåglar 

  1 

 
           
 
 

Avelsfåglar    1 

1) En avelsvoljär får inte vara mindre än 5 m2. Vid permanent hållande av vuxna 
fåglar får utrymmet inomhus inte vara mindre än 50 m2 och utomhus inte mindre än 
200 m2. 
 
 
 
3 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GRÄSÄNDER 

Tillsyn och skötsel 

1 §  Avelsänder ska  inomhus hållas på djupströbädd och/eller utomhus på mark som 
liknar deras naturliga miljö med skydd och lämplig markbeskaffenhet. De ska ha 
tillgång till simvatten och lämpliga reden samt lämplig miljöberikning.  

         Allmänna råd till 3 kap. 1 § 

Strömedel  bör utgöras av halm. Avelsänder bör ha minst ett rede per 5 honor. 
Lämplig könskvot är 1 hane: 5-10 honor 
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Miljöberikning kan utgöras av exempelvis gräsvall, buskar och andra tåliga 
växter.  
 

2 §  Grusbädd till avelsänder ska bytas årligen och beväxt yta fräsas/hackas, 
alternativt kan hägnet ingå i rotation och/eller hållas tomt med lämpliga intervall. 
 
3 §  Ällingar ska så snart som möjligt och senast vid 7 dagars ålder ha tillgång till 
rastgård på väl dränerad mark och möjlighet att bada i damm, vattenränna eller 
liknande, med friskt vatten. Nattetid får fåglarna vistas inomhus 

Allmänna råd till 3 kap. 3 § 

Ällingar bör födas upp på golv som tillförs rikligt med lämpligt nytt 
strömaterial kontinuerligt. De bör på grund av den genererade fuktigheten inte 
födas upp i samma lokaler som fälthöns.. 

Utrymme, inredning och utrustning 

4 §  Antalet fåglar ska anpassas till byggnadens förutsättningar i form av ventilation, 
isolering, ljud – och ljusförhållanden, så att ett gott djurskydd kan upprätthållas.  

Allmänt råd till 2 kap. 5 § 

Storleken på en sammanhållen grupp bör de första 7 dagarna inte överstiga 
600 ällingar.  

Voljärer, hägn och vattenbad 

6 §  Beläggningen i en voljär med ällingar får inte vara högre än att ett växttäcke 
bibehålls på minst 50 procent av arealen i den aktuella voljären. 
 

Allmänt råd till 3 kap. 6 § 

Åtgärder bör vidtas så att växttäcket bibehålls på mer än 50 procent av 
arealen, t ex genom att minska djurbeläggningen och/eller använda härdigare 
växtarter, ge extra växthack, samt rotera hägnen. 

 
7 § Vattenbadet ska vara tillgängligt för samtliga fåglar. 

Allmänt råd till 3 kap. 7 § 

Vattenbad bör vara så väl tilltaget att flertalet  fåglar får plats att bada 
samtidigt. Dykmöjlighet bör finnas. 
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Mått 

8 § Beläggningsgrad för gräsänder.  

 
Tabell 2 

Golvarea i 
kullhus 

 
Tillgänglig 
area i kullhus 
+ förgård 

Tillgänglig 
area i kullhus 
+ förgård + 

voljär 

Tillgänglig 
yta i 

avelsvoljär1) 
Djurkategori 

Högsta 
antal 

djur/m2 

Högsta 
antal 

       djur/m2 

Högsta 
antal 

       djur/m2 

Högsta  
antal  

djur/m2 
Ällingar 
1-7 dagar 

50   
 

Ällingar 8-14 
dagar 

 10  
 

Ällingar 
 15-28 
dagar 

  6 
 

Ällingar 29-
42 dagar 

             2 

 
           
 
 

Ällingar > 42 
dagar och 
avelsfåglar 

   1 

1) En avelsvoljär får inte vara mindre än 5 m2. Vid permanent hållande av vuxna 
fåglar får utrymmet inomhus inte vara mindre än 10 m2 och utomhus inte mindre än 
100 m2. Utomhusutyrmmet ska innehålla en damm på minst 50m2. 
 
 

4 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR RAPPHÖNS 

Tillsyn och skötsel 

1 §  Avelsrapphöns ska hållas i markvoljärer där miljön efterliknar deras naturliga 
miljö med skydd och berikning i form av lämplig växtlighet och markbeskaffenhet. 
De ska ha möjlighet att sandbada och, under avelssäsongen då de hålls parvis, lägga 
sina ägg i skyddade reden.   

Allmänt råd till 4 kap. 1 § 

Delar av voljären bör säkras mot regn så att gruset alltid är torrt. Fåglarna 
bör skyddas mot drag. 
 

2 §  Grusbädd till avelsrapphöns ska bytas årligen och beväxt yta fräsas/hackas, 
alternativt ingå i rotation och/eller hållas tom med lämpliga intervall. 
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3 §  Rapphönskycklingar ska födas upp på ströbädd. De ska skyddas mot drag och 
kyla. De första 14 dagarna får de vistas helt inomhus.  

4 § Konstgjord kycklingmamma eller liknande konstruktion för att ge kycklingarna 
skydd och värme, ska vara konstruerad på ett brandsäkert sätt. 

Allmänt råd till 4 kap. 4 § 

För ca 350 kycklingar i en konstgjord kycklingmamma krävs en storlek på ca   
150 x 200 cm. 
Om ruvhöna av värphönsras används för att ruva fram kycklingarna, bör inte 
fler kycklingar än i en normalstor hönskull ingå i gruppen. Används 
tuppkycklingar av värphönsras som faddrar, bör de inte vara färre än 1/100 
fasankycklingar och ha uppnått en ålder av 3-4 veckor. SJVFS 2010:15 gäller 
för inhysningen av värphönsen. 

 
5 §  Rapphönskycklingar över 14 dagars ålder ska ha tillgång till voljär/förgård med 
sandbad. Då de är sex veckor gamla ska de ha tillgång till större voljär med, sandbad 
och berikad med lämplig vegetation. Nattetid får fåglarna vistas inomhus vid 
ogynnsam väderlek. 

Allmänt råd till 4 kap. 4 § 

Rapphönskycklingar bör få tillgång till voljär/förgård så snart som möjligt om 
vädret är gynnsamt. De bör från tre veckors ålder ha tillgång till större, 
berikad voljär. 

Utrymme, inredning och utrustning 

5 §   Antalet fåglar ska anpassas till byggnadens förutsättningar i form av ventilation, 
isolering, ljud – och ljusförhållanden, så att ett gott djurskydd kan upprätthållas.  

Allmänt råd till 2 kap. 5 § 

Storleken på en sammanhållen grupp bör inte överstiga 400 kycklingar. Vid 
tendenser till fjäderplockning bör gruppstorlek och beläggningsgrad 
reduceras. 

Voljärer och hägn 

6 §  Djurbeläggningen får inte vara högre än att ett växttäcke bibehålls på minst 50 
procent av arealen i den aktuella voljären. 

Allmänt råd till 4 kap. 6 § 

Åtgärder bör vidtas så att växttäcket bibehålls på mer än 50 procent av 
arealen, t ex genom att minska djurbeläggningen och/eller använda härdigare 
växtarter, ge extra växthack, samt rotera hägnen. 
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Mått 

7 §  Beläggningsgrad för rapphöns. 

 
 
Tabell 3 

Golvarea i 
kullhus 

 
Tillgänglig 
area i kullhus 
+ förgård 

Tillgänglig 
area i kullhus 
+ förgård + 

voljär 

Tillgänglig 
yta i 

avelsvoljär1) 
Djurkategori 

Högsta 
antal 

djur/m2 

Högsta 
antal 

       djur/m2 

Högsta 
antal 

       djur/m2 

Högsta  
antal  

djur/m2 
Kycklingar  
1-14 dagar 

175   
 

Kycklingar 
15-28 dagar 

 45  
 

Kycklingar 
29-56 
dagar 

  15 
 

Kycklingar 8- 
13 veckor  

  7 
 
 
 

Kycklingar > 
13 veckor  

  4  

Avelsfåglar    2 

1) En avelsvoljär får inte vara mindre än 2 m2. Vid permanent hållande av vuxna 
fåglar får utrymmet inomhus inte vara mindre än 25 m2 och utomhus inte mindre än 
100 m2. 
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------------------------ 

Ikraftträdandebestämmelser 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den XX XXXX 2011. De allmänna råden ska gälla 
från samma tidpunkt. Dock gäller att: 

- 4 kap 1 § beträffande sådana anläggningar som var i bruk då dessa 
föreskrifter börjar gälla, träder i kraft den XX januari 2016, 

   Vid ny-, till- eller ombyggnad av förvaringsutrymmen för rapphöns gäller dock de 
nya föreskrifterna. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


