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L10 Struts SJVFS 2019:5 

5 kap 4 § Stallar för strutsfåglar ska vara utformade så att  

1. kontakt mellan avelsgrupper under avelsperioden inte orsakar onödig stress och  

2. det finns godtagbara förutsättningar att rädda fåglarna vid brand. 

L101 Häst SJVFS 2019:17  

Brandskydd   

3 kap. 3 § Inredning som hästar kan nå, inklusive väggar och boxdörrar, ska vara utformade 

så att hästar inte kan skadas och vid behov försedda med skydd. Inredning som hästar kan 

nå ska dessutom vara utformad så att skaderisken inte ökar om den utsätts för hästsparkar. 

3 kap. 11 § När hästar hålls i stall ska brand förebyggas och det ska finnas godtagbara 

förutsättningar att rädda dem i händelse av brand.  

Allmänna råd till 11 §   

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och 

större om- och tillbyggnad av häststall.  

L102 Hund och katt SJVFS 2020:8 

Riskförebyggande åtgärder 

3 kap. 23 § Djurhållaren ska vidta åtgärder för att förebygga risk för brand i hund- och 

kattstallar.  

I hund- och kattstallar ska det finnas godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid 

brand. 

Ikraftträdande-och övergångsbestämmelser  

3. Bestämmelsen om djurhållarens skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga brand i 

hund- och kattstallar i 3 kap. 23 § första stycket i den nya författningen gäller från och med 

den 1 januari 2025 för de hund- och kattstallar som var i bruk när den nya författningen 

trädde i kraft. 

L103 Pälsdjur SJVFS 2019:16 

Utrymme, inredning och utrustning 

1 kap. 29 § Stallar, skugghus och förvaringsutrymmen där djur hålls ska vara utformade så 

att risk för brand minimeras.  
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Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar och skugghus ska dessa 

utformas så att det för djuren finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot 

brand samt godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand.  

Detsamma gäller när en stallbyggnad eller ett skugghus ändras eller används på ett sätt 

som innebär en ökad brandrisk.  

Allmänna råd till 1 kap. 29 §  

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och 

större om- och tillbyggnad av stall. 

1 kap. 31 § Fönster, andra ljusinsläpp, belysningsanordningar, elektriska ledningar och 

andra elinstallationer som djuren kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara 

utförda så att det inte föreligger någon skaderisk. 

L104 Nötkreatur SJVFS 2019:18 

5 kap. 18 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas 

så att det för djuren finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand 

samt godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand.  

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

ökad brandrisk.  

Allmänna råd till 5 kap. 18 §  

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och 

större om- och tillbyggnad av stall. 

5 kap. 19 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som 

djuren kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det inte 

föreligger någon skaderisk.  

5 kap. 20 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid 

elavbrott. 

L105 Djur i undervisning SJVFS 2019:19 

Hållande och skötsel 

8 § På varje anläggning ska det finnas dokumenterade drifts- och skötselinstruktioner 

över den tekniska utrustning som används för djurhållningen och som har betydelse för 

djurskyddet. 
På varje anläggning ska det också finnas dokumenterade skötsel- och arbetsinstruktioner 

som är lätt tillgängliga och som tydligt beskriver hur djuren ska skötas och hur tillsyn av 

djuren ska gå till. Dokumentationen ska minst innehålla anvisningar om och en beskrivning 

av rutinerna för: 

1. daglig tillsyn av djuren, 

2. vilka åtgärder som ska vidtas när ett djur blir sjukt, 

3. foderhantering samt utfodring och vattning av djuren, 

4. rengöring av djurutrymmen, utrustning och lokaler, 

5. kontroll och manövrering av miljöstyrande system för belysning, uppvärmning, 

luftfuktning, vattenrening m.m. samt 

6. hur djurskyddet ska upprätthållas vid elavbrott, brand samt andra nödsituationer. 



 

Brandskydd i Jordbruksverkets föreskrifter - ver 201001.docx 3 (5) 

L106 Gris SJVFS 2019:20  

Brandskydd och elsäkerhet  

5 kap. 16 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas 

så att det för djuren finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand 

samt godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand.  

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

ökad brandrisk.  

Allmänna råd till 5 kap. 16 §  

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och 

större om- och tillbyggnad av stall. 

5 kap. 17 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som 

grisarna kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det inte 

föreligger någon skaderisk.  

5 kap. 18 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid 

elavbrott. 

L107 Får SJVFS 2019:21  

Brandskydd och elsäkerhet  

5 kap. 9 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas 

så att det för fåren finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand samt 

godtagbara förutsättningar att rädda fåren vid brand.  

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

brandrisk.  

Allmänna råd till 5 kap. 9 §  

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och 

större om- och tillbyggnad av stall. 

5 kap. 10 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som 

fåren kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det inte 

föreligger någon skaderisk.  

5 kap. 11 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid 

elavbrott. 

L108 Djurparker SJVFS 2019:29 

Utformning 

1 kap 22 § Djurutrymmen ska vara utformade så att 

1. de är rymningssäkra, 

2. de är lätta att göra rena, 

3. det finns godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand, 

4. risken för att djuren skadar sig minimeras, 

5. djuren inte utsätts för rovdjursangrepp, 

6. djur i angränsande utrymmen inte kan skada eller stressa varandra, 

7. det finns möjlighet att avskilja eller behandla djur, samt 

8. de kan inspekteras utan att djuren utsätts för onödig stress. 
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Visningsutrymmen ska vara konstruerade så att de är insynsskyddade från minst ett håll 

eller ha en storlek, utformning eller inredning som ger motsvarande skydd. Närmare 

bestämmelser om utrymmets utformning för vissa arter finns i 2-16 kap. 

L109 Gethållning SJVFS 2019:22 

Brandskydd och elsäkerhet  

5 kap. 7 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas 

så att det för getterna finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand 

samt godtagbara förutsättningar att rädda getterna vid brand.  

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

ökad brandrisk.  

Allmänna råd till 5 kap. 7 §  

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och 

större om- och tillbyggnad av stall.  

5 kap. 8 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som 

getterna kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det inte 

föreligger någon skaderisk.  

5 kap. 9 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid 

elavbrott. 

L110 Hjortar i vilthäng SJVFS 2019:30  

- - - 

L111 Fjäderfä SJVFS 2019:23  

Brandskydd och elsäkerhet  

1 kap 18 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas 

så att det för fjäderfäna finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand 

samt godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand.  

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

brandrisk.  

Allmänna råd till 1 kap. 18 §  

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och 

större om- och tillbyggnad av stall 

1 kap. 19 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som 

fjäderfäna kan nå, ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det inte 

föreligger någon skaderisk.  

1 kap. 20 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid 

elavbrott. 

L112 Kanin SJVFS 2019:24  

Brandskydd och elsäkerhet  

5 kap 16 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas 

så att det för kaninerna finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand 

samt godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand.  



 

Brandskydd i Jordbruksverkets föreskrifter - ver 201001.docx 5 (5) 

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

ökad brandrisk.  

Allmänna råd till 5 kap. 16 §  

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och 

större om- och tillbyggnad av stall.  

5 kap. 17 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som 

kaninerna kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det inte 

föreligger någon skaderisk.  

5 kap. 18 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid 

elavbrott. 

 

 


