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Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om ändring av om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förord-
ning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar 

som understöds

I enlighet med ministeriets beslut
ändras I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut ändras bilagan till jord-

och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för
byggande av får- och getstallar som understöds (475/2014), sådan den lyder i förordning
485/2016, som följer:

————
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 26 november 2020

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Specialsakkunnig Kirsti Huovinen
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Bilaga

Tabell 1. Minimikrav på golvareal per djur i en gruppbox eller fålla i ett fårstall exklusive
foderhäck

1) Godtagbar spaltbredd är 14–20 mm och stavbredd 80–120 mm. För betongspaltgolv
godkänns måttavvikelserna i enlighet med standarden SFS-EN 12737:2004+A1:2007
(Förtillverkade betongprodukter - Spaltgolv för djurstallar).

Tabell 2. Minimikrav för kantens längd i utfodringsanordning i ett fårstall per djur

Genomsnittlig vikt/djur, kg Ströbädd m2/djur Spaltgolv 1), 
m2/djur

Dräktig tacka, 
bagge

75 1,7 1,3

Dräktig tacka, 
bagge

55 1,3 1,1

Övriga får 75 1,4 1,0

Övriga får 55 1,0 0,8

Lamm över 30 0,75 -

Lamm 15–30 0,5 -

Lamm under 15 0,25 -

Lamningsbox - 2,25 (1,5 m x 1,5 m) -

Regelbunden utfodring Fri fodertillgång

Lamm < 2 mån. Inget krav på längden på foder-
häckens kant

Inget krav på längden på foder-
häckens kant

Lamm 2–4 mån. 175 mm vid rak foderhäck,
100 mm vid rund foderhäck, radie 
≥ 600 mm

85 mm vid rak foderhäck,
50 mm vid rund foderhäck, radie 
≥ 600 mm

Lamm > 4 mån. 350 mm vid rak foderhäck,
200 mm vid rund foderhäck, radie 
≥ 600 mm

170 mm vid rak foderhäck,
100 mm vid rund foderhäck, 
radie ≥ 600 mm

Dräktig tacka, 
bagge

450 mm vid rak foderhäck,
225 mm vid rund foderhäck, radie 
≥ 600 mm

225 mm vid rak foderhäck,
110 mm vid rund foderhäck, 
radie ≥ 600 mm
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Tabell 3. Inhägnad golvareal exkl. foderhäck i ett getstall, minimikrav per djur

2) Godtagbar spaltbredd är 14–20 mm och stavbredd 80–120 mm. För betongspaltgolv
godkänns måttavvikelserna i enlighet med standarden SFS-EN 12737:2004+A1:2007
(Förtillverkade betongprodukter - Spaltgolv för djurstallar).

Tabell 4. Minimikrav för utfodringsplatser per djur i ett getstall

Tabell 5. Värme- och fuktavgivning hos får och getter samt behövliga ventilationsvolymer
per djur i ett djurstall när man planerar ventilationen

Vikt, kg Ströbädd m2/djur Spaltgolv 2), m2/djur

Get, bock över 50 1,2 1,0

Ung get - 0,5 0,5

Killing - 0,25 -

Lamningsbox - 1,2 (1,0 m x 1,2 m) -

Regelbunden utfodring, 
mm/djur

Fri fodertillgång, 
mm/djur

Dräktig honget 450 175

Dräktig honget med horn, bock 600 175

Get, äldre än 12 månader 400 175

Ung get 330 100

Killing 200 100

Vikt 
(kg)

Alstrad värme 
(W/djur)

Fuktavgivning 
(g/h och djur)

Ventilation, minimi-
mängd (m3/h och djur)

Ventilation, 
maximimängd 
(m3/h och djur)

Lamm minst 
60

150 80 15 100

-”- under 
60

50 20 10 80

Lamm minst 
30

20 10 10 70

-”- under 
30

10 10 5 40

Get minst 
50

150 80 15 80

-”- under 
50

50 20 10 40

Killing högst 
30

10 10 5 20
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