
Det vi kallar L80 
 
Från och med 15 juli 2014 gäller de uppdaterade föreskrifterna och allmänna råden i det vi i 
dagligt tal kallar L80. Nedan finns kapitel 6, det som handlar om sällskapsfåglar. Ändringarna och 
tillägg är gulmarkerade i nedanstående text. 
 
Hela SJVFS 2014:17 Saknr L80 går att ladda hem på jordbruksverkets hemsida 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/veterinaraforfattningsha
ndboken/ldjurskydd.4.6beab0f111fb74e78a78000821.html  
 
Direktlänk för nedladdning till SJVFS 2014:17 Saknr L80 hittar du här 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd16327/1401795414991/201
4-017.pdf  
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SJVFS 2014:17 Saknr L80 
 
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd  
om villkor för hållande, uppfödning och försäljning  
m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby  
 
6 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR HÅLLANDE V SÄLLSKAPSFÅGLAR 
Allmänt om hållande av sällskapsfåglar 
 
1 § Sällskapsfåglar av arter som i naturen inte lever solitärt ska hållas i par eller i grupp i ett 
gemensamt förvaringsutrymme. Individtätheten ska anpassas så att fåglarna inte stressar eller 
skadar varandra. 

Om en fågel är onormalt aggressiv mot andra fåglar så att det finns en uppenbar risk att 
den skadar dem, får den utan hinder av första stycket hållas ensam i ett separat utrymme. Den 
ska dock kunna kommunicera visuellt och verbalt med en eller flera individer som tillhör 
samma art eller släkte. 

Första stycket gäller inte om burfåglarnas behov av att vara tillsammans med andra fåglar 
istället tillfredsställs genom kontakt med människor. 
 

Allmänna råd till 6 kap. 1 § 
Om det är nödvändigt för att undvika onödig stress, när fåglar hålls i separata 

utrymmen, kan man avgränsa burarna så att fåglarna har möjlighet att välja om de vill 
exponera sig för varandra eller inte. 

Om fågelns behov av social kontakt ska täckas av en mänsklig kontakt bör det 
sociala umgänget med människan vara av en omfattning som säkerställer att inga 
onormala beteenden orsakad av bristande social kontakt uppkommer. 

 
2 § Begränsning av flygförmågan hos fåglar får endast ske om 

1. fågeln är över ett år gammal, 
2. fågeln inte kan tränas att använda flygsele, 
3. begränsningen utförs genom vingtrimning, och 
4. vingtrimningen bara sker en gång om året. 
Vingtrimning ska ske på så sätt att fågeln efter begränsningen har god stabilitet och 

tillräcklig lyftkraft för att eliminera risken att den skadar sig när den försöker flyga. 
Om det finns veterinärmedicinska skäl får en fågels flygförmåga, utan hinder av första 

stycket punkt 4, begränsas mer än en gång om året. 
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3 § En sällskapsfågel får inte tjudras via en fotring. Ett koppel, som hanteras av en människa, 
får dock tillfälligtvis fästas vid fågeln via en flygsele eller motsvarande. 
 
4 § En fågelunge som är beroende av att matas ska hållas tillsammans med minst en matande 
vuxen fågel. Handmatning får endast ske om de vuxna fåglarna inte matar ungarna eller om de 
vuxna fåglarnas beteende är skadligt för ungarna. 

 
Allmänna råd till 6 kap. 4 § 

Fågelungar av nedanstående släkten och arter bör efter kläckningen hållas 
tillsammans med minst en matande vuxen fågel enligt 
följande: undulat                                                     minst 6 
veckor nymfkakadua                                           minst 7 
veckor dvärgpapegojor (Agapornis spp.)            minst 6 
veckor kanariefågel                                             minst 30 
dagar sebrafink                                                   minst 30 
dagar måsfink                                                     minst 30 
dagar risfågel                                                     minst 30 
dagar. 

 
Unghanar som börjat färga ut bör dock inte hållas tillsammans med faderfågeln. 
 

5 § Häckande sällskapsfåglar får inte tillåtas att producera så många kullar i sträck att det 
påverkar deras hälsa menligt. 

 
Allmänna råd till 6 kap. 5 § 

Häckande sällskapsfåglar bör inte ges möjlighet att få fler än två kullar i sträck 
under en häckningsperiod. Om en kull innehållit endast ett fåtal ungar kan 
dock fåglarna ges möjlighet att få tre kullar under perioden. 

 
Konstruktion av förvaringsutrymmen 

 
6 § Marklevande sällskapsfåglar får inte hållas på nätgolv. 

 
Utrymmen 

 
7 § Sällskapsfåglar ska minst ha de utrymmen som framgår av bilaga 1:1. På exteriörutställning, 
under den tid då domaren bedömer fåglarna, får sällskapsfåglar tillfälligtvis, under en tid av 
maximalt 1 dygn, hållas i mindre bedömningsburar. 

 
Bottenmaterial 

 
8 § Bottnen i burar till marklevande sällskapsfåglar ska vara täckt med strömedel. 

 
  



Inredning 
 
9 § Sällskapsfåglar ska hållas i en för sysselsättning berikad miljö som stimulerar dem att 
utföra sina naturliga beteenden och förhindrar att de utvecklar beteendestörningar. 

 
Allmänna råd till 6 kap. 9 § 

Miljön bör innehålla för arten anpassade material, t.ex. naturmaterial, och 
anordningar att klättra, gunga och hoppa på, material eller föremål att gnaga på 
och plocka sönder samt bottensubstrat, inredning och foderanordningar som 
stimulerar födosöksbeteende. En för sysselsättning berikad miljö upprätthålls genom 
att berikningsföremål och metoder byts ut med så täta intervall att fågeln inte tappar 
intresset och slutar använda föremålen. Sällskapsfåglar bör dagligen ha tillgång till 
utrymmen där de kan utföra naturliga rörelsemönster såsom att flyga fritt. 

 
10 § Sällskapsfåglar av arter som inte är enbart marklevande ska ha minst två rena sittpinnar. 
Om flera fåglar hålls tillsammans ska det finnas sittpinnar i sådan omfattning att alla fåglar 
kan sitta på pinne samtidigt utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår. 

 
Allmänna råd till 6 kap. 10 § 

Om flera sällskapsfåglar hålls tillsammans bör den totala längden av alla 
sittpinnar tillsammans vara större än det dubbla måttet på fåglarnas sammanlagda 
bröstbredd. 

 
11 § Sittpinnarna ska vara av en grovlek som är anpassad till fågelns fotstorlek och vara 
tillverkade av ett material som, utan att vara slipande, ger fågeln ett tillräckligt fotfäste. 

 
Allmänna råd till 6 kap. 11 § 

Minst en sittpinne bör vara så grov att fågeln inte kan få tårna att mötas runt 
den. Sittpinnarna bör ha olika diameter eller form så att fågeln kan träna sina fötter 
med olika grepp. Sittpinnar bör vara tillverkade av trä eller annat material med 
liknande egenskaper. 

 
12 § Sittpinnarna ska vara placerade så att burens volym kan utnyttjas till längsta möjliga 
flygsträcka och så att fåglarnas spillning inte förorenar mat, vatten eller andra fåglar samt så att 
fåglarnas stjärtfjädrar inte annat än tillfälligtvis kommer i kontakt med foder, vatten eller 
burgolv. 

 
Allmänna råd till 6 kap. 12 § 

I en rektangulär bur bör minst två sittpinnar vara placerade på tvären i var sin 
ände av buren. Inredning bör inte placeras mellan sittpinnarna på ett sådant sätt att 
fåglarnas flygmöjligheter inskränks. 

 
13 § Marklevande sällskapsfåglar ska ha en inredning på burbottnen där de kan söka skydd. 

 
14 § Sandbadande sällskapsfåglar ska ha ren och finkornig sand för sandbad. 

 
15 § Badande sällskapsfåglar ska ha rent badvatten. Fågelbadets utformning och djup ska vara 
anpassat till fåglarnas storlek och art. Ett fågelbad får inte vara djupare än att fåglarna bottnar. 

 
 
  



Klimat 
 
16 § Sällskapsfåglar får hållas vid lägre temperaturer än vad arten under normala väderleks- 
förhållanden utsätts för i vilt tillstånd, under förutsättning att detta inte påverkar deras hälsa 
menligt och att de ges möjlighet att vänja sig successivt till den lägre temperaturen. 
Sällskapsfåglar ska alltid ha tillgång till ett utrymme där temperaturen överstiger 0°C. 
 
Belysning 
 
17 § Häckande sällskapsfåglar och sällskapsfåglar som hålls i en för dem ny miljö ska ha ett 
svagt ljus under natten. 
 
Foder 
18 § Om flera sällskapsfåglar hålls tillsammans ska alla, utan att hindras av varandra, kunna 
nå fodret. 

Sällskapsfåglar med hög ämnesomsättning eller särskilda behov ska ha fri tillgång till 
foder. 

Prydnadsfjäderfä som hålls utomhus eller i byggnad där temperaturen understiger 0 oC ska ges 
ljummet dricksvatten minst två gånger dagligen. 
 

Allmänna råd till 6 kap. 18 § 
Om flera sällskapsfåglar hålls tillsammans bör fodret vara tillgängligt så att 

minst en tredjedel av fåglarna har möjlighet att äta samtidigt. Tomma fröskal som 
samlas i foderbehållare bör avlägsnas så ofta att fodret alltid är åtkomligt för 
fåglarna. 

Små sällskapsfåglar, av mindre längd än 15 cm, samt sällskapsfåglar som 
huvudsakligen äter nektar, frukter eller insekter bör ha fri tillgång till foder. Häckande 
sällskapsfåglar bör ha fri tillgång till foderkalk. Små sällskapsfåglar och fröätande 
sällskapsfåglar som inte skalar fröna bör ha fri tillgång till matsmältningsgrus. Små 
fågelarter, såsom kanariefåglar och liknande, bör ges matsmältningsgrus med en 
kornstorlek på 0,8 - 1,2 mm. Större fågelarter kan även ges matsmältningsgrus med en 
kornstorlek på 1,2 - 2,0 mm. 

 


