
Ökad utevistelse för får
Studie i syfte att främja en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion med bibehållen god djurvälfärd.

Finansiär: Jordbruksverket
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Bakgrund

Kravet på ligghall 
infördes i svensk 
lagstiftning 1989. 

Näringen efterfrågar ökad 
flexibilitet i 
ligghallskravet.

Svenska lammproducenter 
verkar på en konkurrensutsatt 
marknad. 

Åtgärd i Handlingsplan Lamm: undersöka möjligheterna att göra 
ranchdrift tillåtet för får. 



Sid 3 | LRF Kött 

Gällande regelverk

Definitionen av utegångsdjur (SJVFS 2017:26, 

Saknr L 107): 

“djur som går ute eller har möjlighet att 
gå ut på betesmark eller i rasthage 
halva dygnet eller mer under den kalla 
årstiden då betestillväxt inte sker”.
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forts. Gällande regelverk

I Kap. 6 om bete och utevistelse finns regelverket kring utegångsdjur:

6 § Endast djur som är lämpade för utevistelse 
under den kalla årstiden får hållas som 
utegångsdjur. En ytterligare förutsättning är att de 
yttre förhållandena såsom terräng och 
markbeskaffenhet är lämpliga för djuren.

7 § Utegångsdjur ska under den kalla årstiden när 
betestillväxt inte sker ha tillgång till ligghall eller 
annat stall som ger dem skydd mot väder och vind 
samt en torr och ren liggplats.
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forts. Gällande regelverk

EU:s djurskyddslagstiftning (Rådets direktiv 
98/58/EG). Bilaga. 

12. Djur som inte förvaras i byggnader skall, 

såvitt det är nödvändigt och möjligt, ges 

skydd mot dåligt väder, rovdjur samt 

hälsorisker.
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Hur stort är branschens intresse?
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Vill du se en förändring i ligghallskravet som möjliggör att får kan gå ute 
vintertid utan ligghall, men med tillgång till t.ex. naturliga läskydd. Under 
förutsättning att djurvälfärden och markbeskaffenheten upprätthålls.



Sid 8 | LRF Kött 

forts. Hur stort är branschens intresse?

• Av de som svarade att de var positiva till en 
förändring hade 120 redan utegångsdjur – hela 
besättningen (76) eller vissa djurkategorier (44)

• Störst andel positiva till förändring bodde Skåne, 
Västra Götalands och Östergötlands län

• De vanligaste förekommande raserna var 
Pälsfår (Gotland/Leicester), köttraskorsningar 
eller rena köttrasfår
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forts. Hur stort är branschens intresse? Motiveringar 
varför lammproducenter är intresserade

• Djuren håller sig friskare ute, naturligt beteende

• Större flexibilitet - fler djurgrupper ute

• Fåren använder ligghallen lite, föredrar naturliga 
läskydd

• Bättre spridning på växtnäring

• Ökad konkurrenskraft, ökad lönsamhet

• Möjlighet att hålla fler djur

• Kunna nyttja sparat bete
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Forts. Hur stort är branschens intresse? Motiveringar 
varför lammproducenter inte är intresserade
• Att man inte själv har förutsättningar att ha djur ute utan ligghall, t.ex. inga 

naturliga läskydd, lämplig marktyp eller lamning på vintern

• Svårt med tillsyn (om den inte kan ske dagtid)

• Att det är stora klimatskillnader i Sverige, inte aktuellt i t.ex. norra län med 
mycket snö 

• Risk för sämre djurvälfärd på gårdar där det saknas kunskaper om djurslaget 
och djurhållning

• Att man gärna vill känna att de har torrt att ligga och tak över huvudet och att 
man tycker att man ska ge fåren möjlighet att gå in, d.v.s. att de har ett val

• Rovdjur
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Vad säger fåret?
Den nedre kritiska temperaturen (NKT) hos får 
enligt några källor. Modifierad från Bernes 
(2015)

Utfodringsnivå Ullängd NKT (°C) Referens

Nyfött lamm +28°C McDonald 2011

Vuxet får, 50 kg Underhåll 0,5 cm +19°C CSIRO, 2007

Vuxet får, 50 kg Underhåll 2 cm +10°C CSIRO, 2007

Vuxet får Underhåll 5 cm +7°C McDonald 2011

Vuxet får Fri tillgång 5 cm -10°C McDonald 2011

Vuxet får Fri tillgång 10 cm -40°C McDonald 2011
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Forts. Vad säger fåret?

Rapporten summerar att får i gott hull (>3 i 
hullpoäng) och med minst 6 cm ull kan klara 
låga temperaturer pga. ullens goda 
isoleringsförmåga. Dessutom kan får som 
utfodras med en stor mängd grovfoder höja 
sin värmeproduktion vilket sänker djurets 
nedre kritiska temperatur (NKT).
Källa: Fårets klimatilpasning i vinterperioden (Leth-
Møller m.fl., 2011)
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Vägen framåt – vad är möjligt enligt gällande regelverk?

• Workshop i februari med Sv. Fåravelsförbundet (Maria Edman & 
Elof Nilsson), Lammproducenterna (Tomas Olsson), SJV, SLU, 
G&D, LRF (Viktoria Östlund & Erika Brendov)

• Målstyrd lagstiftning

• Ny djurskyddslag, djurskyddsförordning, djurskyddsföreskrift

• Dispens

Foto: Emelie Pyk
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Rapporten hittar ni på 
LRF:s hemsida, under 
LRF Kött.

Titti Strömne

Glada Fåret

Tel. 070-589 32 33

titti@gladafaret.se

www.gladafaret.se

Tack!

Foto: Emelie Pyk


