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Ansökan skickas till: Jordbruksverket, 551 82 Jönköping eller djurvalfard@jordbruksverket.se   

 

Ansökan om dispens för nötkreatur   

 

Sökande: Namn eller firma och adress 

 

Person/organisationsnr 

 
 

 Produktionsplatsnr (PPN) 

 
 

Kontaktperson: Telnr: 

 
E-postadress: Mobilnr: 

 
Fastighetsbeteckning: 

 
Kommun: 

 

Vad söks dispens för och hur länge 
A: Ange vilken/vilka föreskrifter som dispens söks för, kryssa i rutan. 
     Från datum – till datum 

 Dispens från ligghallskravet  
(L104, 6 kap, 11 § 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) 

 

 Dispens för att binda upp handjur över 6 mån ålder  
(L104, 2 kap, 10 § Handjur som är mer än sex månader gamla ska hållas i 
lösdrift efter den 1 augusti 2017) 

 

 Dispens från en ätplats per djur vid restriktiv giva av foder 
(L104, kap 3, 8 § Minsta utrymme vid utfodring av lösgående djur, tabell 1, 
fotnot vid fri tilldelning av allt foder får antalet ätplatser minskas till en 
ätplats per tre djur.)  

 

 Dispens från minsta utrymme i liggbås/bås. (L104, kap 5, 10 § Minsta 

utrymme i bås enligt tabell 3 gäller lång-, ligg, kort-, fång, foderliggbås) 
 

  
 
 

 

Djur som berörs av dispensen 
B: Djurslag/kategori Ras Vikt (alt åldersgrupp) Antal djur 

    

    

    

Allmän beskrivning av djurhållningen 
C: Ange vilket stallsystem och produktionsinriktning. 
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Beskrivning av avvikelse jämfört med krav  
D: Avvikelser mot krav anges samt vad som gjort för att undvika avvikelserna.  

 

 

 

 

 

 

 
Behöver du fler rader bifoga separat blad 

Ange de särskilda skälen för att dispens söks 
E: Ange skälen till varför inte lagstiftningen kan uppfyllas. 

 

 

 

 

 

 

 
Behöver du fler rader bifoga separat blad 

       

Kompensatoriska åtgärder 
F: Beskriv vilka kompensatoriska åtgärder som vidtagits för respektive föreskrift som dispens söks för. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Behöver du fler rader bifoga separat blad 

Bilagor 
G: Eventuella bilagor, kartor, foton eller annan dokumentation. 

  

  

Underskrift 
Underskrift: 

Namnförtydligande:   Datum: 
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Information om ansökan om dispens 
 
Detta är en ansökningsblankett som Växa Sverige har tagit fram för att hjälpa och underlätta för 
våra kunder då Jordbruksverket (SJV) inte har någon särskild blankett för att söka dispens. 
Blanketten är därför inte godkänd av SJV då de inte kan godkänna andra blanketter än sina egna. 
Vi har dock haft dialog med SJV om vilka uppgifter de normalt vill ha in i samband med 
dispensansökningar. 
 
SJV uppmanar att man kontaktar sin Länsstyrelse och diskuterar djurhållningen och stämmer av 
med dem om du behöver söka dispens eller inte. Länsstyrelsen har rätt att tolka föreskrifterna och 
det kan vara lite olika gränsdragningar och olika förutsättningar i landet. Det är även skillnad i 
klimatet som gör att det som är tillämpbart i en del av Sverige inte är det i en annan del. En helt 
avgörande grundförutsättning för att dispens ska kunna medges är att djurhållningen under 
dispensperioden är godtagbar från djurskydds- och djurhälsosynpunkt enligt Jordbruksverket. 
Ansökan om dispens skickas in till Jordbruksverket men Länsstyrelserna som kontrollmyndighet får 
det för yttrande innan beslut.  
 
A: Vad söks dispens för 
Kryssa framför aktuell lagstiftning som dispens söks för. Är det någon annan föreskrift man söker 
dispens för så ange det på den tomma raden. Vi hjälper dig med att ange rätt föreskrift. 
 
D: Beskrivning av avvikelse jämfört med krav 
Beskriv på vilket sätt det avviker från lagkravet och vad man gjort för att undvika att få en avvikelse. 
 
Exempel: Handjur över 6 månader ska hållas lösgående. Handjur hålls i lösdrift men har inte en 
ätplats per djur. Pga brist på foder behöver restriktiv giva ges. Genom att flytta bort ett par djur per 
grupp och binda upp dem blir det lugnare och en ätplats per djur uppfylls. Däremot uppfylls inte 
kravet på att samtliga djur är lösgående. Slaktköerna medger inte att djur skickas till slakt. 
 
E: Ange de särskilda skälen för att dispens söks 
Dispens från Jordbruksverket kan enbart beviljas om det finns oförutsedda extraordinära skäl och 
omständigheter då normalkravet är att man ska uppfylla lagstiftningen. Torkan i sig är inget särskilt 
skäl men effekterna kan vara det, tex brist på foder, slaktköer och likviditetsbrist som gör att man 
inte kan göra nödvändiga investeringar för att uppfylla föreskriften. Varje dispens bedöms 
individuellt efter de skäl och förutsättningar som finns. Observera att bara för att man gör en 
dispensansökan är det inte säkert att den blir beviljad. Var tydlig med dina särskilda skäl och ange 
vilken tidsperiod det gäller, dispenser är alltid tidsbegränsade och ses inte som en permanent 
lösning. Sätt inte längre tid än nödvändigt men var samtidigt realistisk och ha marginal.  
 
Exempel: Söker du för dispens från ligghallskravet för att ha djuren ute på bete under en längre 
period för att djuren ska äta upp det grovfoder som är kvar på betena för att spara på foder, sätt den 
perioden du förväntat dig att ta in djuren plus lite marginal men ange inte hela vintern om du inte 
avser det. Tänk på att utedrift ofta medför ökad foderåtgång på 10-40 % (oftast foderspill och 
kompensation för kallt klimat) varför det inte är säkert att man sparar på foder genom att ha dem 
ute i allt för belastande väder för länge. Du måste också ange skälen varför inte ligghall förts upp och 
varför man inte ansluter sig till kontrollprogrammet för utegångsdjur vilket är grundkraven. Skälen 
måste vara extra ordinära enligt SJV. Vi hjälper dig att formulera argumenten. Observera att 
ligghallskrav föreligger först när betestillväxt inte sker längre vilket brukar tolkas som 
dygnsmedeltemperatur under +5°C vilket varierar i landet från år till år när det infaller.  
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F: Kompensatoriska åtgärder 
Lagstiftningen syftar till att man ska uppnå en viss resurs för djuren tex viss storlek på liggplats, torr 
och ren liggplats och väderskydd. Ange vilka kompensatoriska åtgärder man vidtar för att förbättra 
för djuren trots att man kanske inte uppfyller lagkravet.  
 
Exempel: Söks dispens från ligghallskravet kan följande vara kompensatoriska åtgärder: avlusning, 
läskydd av skog, läplank, kuperad terräng, skydd bakom byggnad eller läskapande vagn, regnskydd 
av presenning i skog etc. Kompensatoriska åtgärder för dispens för uppbundna handjur kan vara 
klippta djur, extra rengöring mm.  
 
För att kunna styra utfodringen optimalt så att man sparar på foder behöver man kanske gruppera 
djuren mer än normalt. Det innebär kanske att man flyttar ut djur på logen* och kanske tar 
ungdjursplatser i anspråk till koplatser som då inte uppfyller kraven på liggbåsmåtten. 
Kompensatorisk åtgärd kan då tex vara att man sätter små kor på dessa platser och att man flyttar 
fram nackbommen även om breddmåttet inte kan uppfyllas. 
 
*Observera att om en byggnad tas i anspråk som djurutrymme, tex loge, som inte varit djurutrymme 
tidigare, så är det förprövningspliktigt. Om förprövning söks för en tillfällig lösning, ange det tydligt i 
ansökan. Kontakta oss byggrådgivare om du vill veta mer eller ha hjälp med förprövning. Vi kan också 
diskutera vilka kompensatoriska åtgärder som kan vara tillämpbara i ditt fall. 
 
G: Bilagor 
När det gäller tex dispens från ligghallskravet kan en kartbilaga vara stöd till att visa var djuren ska 
hållas. Det går bra att skriva ut flygfoto tex från nätet och markera var, ange fastighetsbeteckning. 
Även foton eller andra dokument på visade åtgärder mm kan vara aktuellt och gör att det går 
snabbare i handläggningen. 
 
Vill du ha hjälp att fylla i ansökan kontakta: 

Byggrådgivarna i Växa Sverige 
Karin Andersson   Jenny Karlsson   Rebecka Asplund  Agneta Hermansson  
010-471 01 57   010-471 03 31   010-471 03 34   010-471 09 35   
 
Martina Westlund   Katarina Karlsson  Cecilia Palmén    
010-471 05 84   010-471 05 85   010-471 07 83       
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