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Förprövning

Förebyggande djurskydd

• Förebygga ohälsa hos djur

• Välmående djur 

• Säkra ett gott djurskydd

• Hållbar och utvecklingsbar djurproduktion

• Undvika ”dåliga” lösningar

Krav på förprövning funnits sedan 1973.

Djurskyddslagen 3 §, Djurskyddsförordningen 5 §



När krävs förprövning?

Vid ny-, till- eller ombyggnad om t ex

20 nötkreatur 

15 vuxna grisar

20 vuxna får eller

5 hästar

kommer att rymmas på anläggningen.



Förprövade djurplatser under 2017

Jordbruksverkets sammanställning för 2017
Djurslag Platser Kommentar

Mjölkkor 7 800 Mer än en halvering jämfört med 

2012 och tidigare år

Dikor 16 700 Mer än fördubbling jämfört med 

2015 och tidigare år

Ungdjur 31 900 Cirka 25 procent mer än åren 

dessförinnan

Suggor 6 500 Mer än fördubbling jämfört med 

2015 och tidigare år

Slaktgrisar 14 500 Starkt ökande de senaste fyra 

åren

Slaktkyckling 1 220 000 Mer än tidigare, och varierar 

starkt mellan åren

Värphöns 581 000 Varierar mellan åren, något lägre 

under 2016 och 2017

Hästar 3 000 25 procent lägre under 2016 och 

2017 mot närmast föregående 

åren



Sommarklimat Europa, nuvarande

Sommarhetta
Antal månader med
dygnsmedeltemp > +18C



Vinterklimat i Europa, nuvarande

Antal månader med dygnsmedel 

temperatur under 0 C



Stallklimat = kompromiss för att allt skall 
fungera



Värmestress



Två typer av byggnader för hållande av 
djur

• Väderskyddande

• Klimatreglerade



Väderskyddande stall = Carport

• Enkel byggnad som skyddar mot sol, nederbörd och vind

• Inomhustemperatur följer utomhustemperatur

• Luftkvalitén säkerställs av stor luftväxling genom stora 
väggöppningar som aldrig får stängas.



Klimatreglerat stall = Varmgarage

• Värmeisolerad

• Tilläggsvärme vid behov

• På vintern stänger man till eller minskar ventilationsflödet för att 
hålla varmt.

• När det blir varmt ute ökar man ventilationen för att svalka djuren



Kombination väderskyddande och 
klimatreglerat



Varmare vintrar

• Fungerar bra med dagens stalltyper

• Fler oisolerade stallar, lägre byggkostnad

• Varmare och fuktigare vintrar gynnar röta och mögeltillväxt vilket 
ger förkortad beständighet hos byggnadsmaterial och 
ytbehandlingar

• Behovet av tillskottsvärme minskar i isolerade stallar, lägre 
energiförbrukning



Varmare somrar
Byggnadslösningar

– Isolera yttertaket om tilluften tas via vindsutrymmet för att 
minska förvärmning av luften.

– Isolera taken även på väderskyddade stallar



Varmare somrar

Ökad lufthastighet

– Ökat ventilationsflöde

– Cirkulationsfläkar över djuren, ger svalkning genom ökad 
konvektiv avkylning 



- Tunnelventilation, stora 
utsugsfläktar installeras på 
stallets ena kortsida och tilluft 
tas in i motstående kortsida, 
konstgjord vind



Varmare somrar

Temperatur reglering

– Dimspridning och duschning

– Luftkonditionering, kostsamt och energikrävande, möjligen 
intressant i små utrymmen



Varmare somrar

Byggnadsplanering

– Husets orientering, gavel mot söder

– Fönsterplacering, skydd mot solinstrålning

– Smalare stallar, 

– högre  öppna väggar, 

– förhärskande vindriktning mot långsida, 

– inte nära andra byggnader vid tvärdragsventilation



Miljöpåverkan

• Fler djurstallar byggs i norra Europa?

• Ökade lufttemperaturer i stallarna ger ökad ammoniakavgivning 
från gödsel/urin 

• Ökad lufthastighet ger ökad ammoniakavgivning från gödsel/urin 

• Ökat energibehov för kylning och ventilation

• Ökat gödsellagringsbehov p g a mer nederbörd 

• Vattenförsörjning under torrperioder



Läs mer

• Klimatförändringarnas effekter för stallmiljöer i lantbruket och

därmed relaterade byggfrågor, Anders Ehrlemark 2016

• Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands 
län 2018-2020, Västra Götalands Län 2017


