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Djur behöver mer  
än bara en bur

V i är vana att tänka att hundar inte mår bra om de inte får 
tillräckligt med motion. En ansvarsfull hundägare går på 
dagliga promenader med sin hund. Då får hunden både 

motion och annan stimulans som är viktig för hundens väl mående.
Då det gäller små sällskapsdjur tänker vi ofta att en bur är ett 

tillräckligt rymligt utrymme för dem. Enbart en bur erbjuder 
inte ens för ett litet djur ett rikt liv. En kanin som är instängd i en 
liten bur är en lika sorglig syn som en hund som har stängts in i 
en liten bur.

Lagen tillåter att produktionsdjur hålls i ännu mindre burar 
än vad den tillåter att något sällskapsdjur hålls i. Till exempel får 
inga sällskapsdjur hållas i så små burar att de inte ens kan vända 
på sig. För svin är situationen en annan. Det ändamål för vilket 
man har ett djur inverkar också mycket på i hurdana omständig-
heter man får hålla ett djur.

Syftet med det här guidehäftet är att lyfta fram att inga djur 
föds till att leva i bur. Burarna är tillverkade för människornas 
behov, inte djurens. God skötsel av djur kräver också mycket 
annat än en bur och mat.

Kati Pulli
verksamhetsledare 

SEY Finlands Djurskyddsföreningars förbund
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Vad är gemensamt för 
djur och människor?

V i människor är djur, liksom också hundar, fåglar eller till 
exempel ödlor. 

Många djur har samma grundläggande känslor som 
också vi människor har. Djur kan känna glädje, sorg, ilska, rädsla 
och smärta. Om en människa stöter sin fot tar det ont i foten. På 
samma sätt tar det ont för möss och hästar också. 

Hundar tycker att det är viktigt att nosa och gräva medan 
hönorna i sin tur tycker att det är viktigt att få sträcka på sina 
vingar och sandbada. Olika saker är olika viktiga för olika djur.

Egentligen finns 
det ingen avgö

rande skillnad mellan 
människor och djur 
eftersom också vi 
människor är djur. Alla 
är vi olika, men basbe
hoven är samma. Vi vill 
må bra, undvika smär
ta och göra sådant 
som är viktigt för oss. 
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Människan bär 
ansvaret för djuren

V i människor inverkar med våra handlingar på djurens liv 
och på deras livsmiljö. Vi drar också nytta av djuren på 
många sätt. Till exempel föder vi upp svin till mat och 

håller sällskapsdjur för att vi har sällskap av dem.
Produktionsdjur, såsom svin och hönor, och sällskapsdjur, så-

som kaniner och gerbiler, är helt beroende av oss människor. Vi 
människor är ansvariga för dem och deras välmående. I Finland 
finns en djurskyddslag som beskyddar alla djur. I lagen anges hur 
djur ska hållas och hur man ska uppföra sig mot dem. Om någon 
bryter mot lagen ska man anmäla om detta till polisen. 

A lla djur har ett 
egenvärde. Med 

egenvärde avses att 
djurets värde inte 
beror på hur mycket 
människan drar nytta 
av det. Ett djurs liv 
ska respekteras som 
sådant.
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Antalet produktionsdjur i 
Finland som man håller i burar.  
Om sällskapsdjur finns det inte 
information att tillgå.

cirka en miljon svin

av vilka man håller cirka 80 000 
suggor, eller grisar som ska uppfödas 
till grisande suggor, i burar.

4 miljoner pälsdjur

närapå 4 miljoner värphönor

av vilka över 2 miljoner 
hålls i inredda burar

Livet i bur

E n bur är ett begränsat utrymme som hindrar att djuret rör 
sig fritt var det vill. 

Av sällskapsdjuren är det oftast kaniner och gnagare, 
såsom möss och hamstrar, som vi håller i burar. I sällskapsdju-
rens burar finns en smula plats för djuren att röra på sig och 
styra och ställa. De flesta vanliga burar, exempelvis de som köps 
som färdiga moduler från djuraffärer, är dock för små för att 
utgöra den enda platsen där man håller djuret. 

För produktionsdjur, såsom hönor, svin och rävar, innebär 
buren oftast ett utrymme i vilket det inte alls kan röra på sig. 

Man kan också själv bygga en stor bur åt sitt sällskapsdjur 
som bättre motsvarar dess behov. I det här guidehäftet avses 
dock med burar de burar som vanligtvis används.
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Inga djur föds 
till ett liv i bur

E n bur motsvarar inte en sådan omgivning i vilken djuren 
skulle leva i det vilda. I burar finns inte heller tillräckligt 
utrymme för djuren att röra på sig. 

Ett djur mår bra i en sådan omgivning där det får göra sådant 
som är viktigt för det. Inga djur mår bra om de är tvungna att 
leva endast i en bur. 

Alla djurarter har olika artspecifika beteendebehov. Om ett 
djur inte får utlopp för sina behov mår det dåligt. 

I naturen ägnar djur mycket tid åt att leta efter föda. Fast 
tama djur och sällskapsdjur får sin mat av människan har de 
samma behov att göra sådant som anknyter till födosökning. Till 
exempel leker en katt gärna och jagar sina leksaker och hönorna 
sprätter i jorden. 

E tt djur mår 
bra då det får 

tillfredsställa sina 
artspecifika bete
endebehov. Med 
detta avses till ex
empel att kaniner 
får gräva tunnlar 
och har möjlighet 
att gömma sig. 
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Burar är  
människors påhitt

V i håller djuren i burar för att det ska vara billigare och 
lättare för oss människor att sköta djuren. 

I Finland finns miljontals höns som producerar ägg 
till mat åt människor. En stor del av dessa höns lever hela sitt liv 
i burar i vilka de inte ens har utrymme att sträcka på sina vingar. 
Också en del av svinen tillbringar en stor del av sina liv i burar i 
vilka de inte ens ryms att vända på sig. I många stall kan också 
hästar stå i sina bås, dvs. i en slags burar, största delen av dygnet.

Tidigare höll man i djurparker lejon, björnar och andra vilda 
djur i små burar. Nuförtiden beaktar man bättre de behov som 
djuren som bor i djurparker har, och de har större utrymmen till 
sitt förfogande. I en del länder kan man dock i djurparker ändå 
råka på djur som bor i mycket små burar.

Burar är män
niskans påhitt 

som underlättar 
människans liv. Om 
ett djur fick välja 
var det bor skulle 
det inte välja att 
bo i en bur. 



Inga djur behöver en 
bur. Om vi människor 

bemödar oss kan vi 
ordna en god tillvaro 
för djur utan att de ska 
behöva vara i burar.

9

Enbart en bur är 
inte tillräckligt  

E tt djur ska få röra sig i ett större utrymme än vad en bur 
ger tillgång till. Det att utrymmet är stort räcker inte 
enbart till om det i buren inte finns tillräckligt att syssla 

med för djuret. Vi människor bestämmer i hurdana förhållanden 
djuren lever. För alla djur är det möjligt att ordna ett liv också 
utanför en bur.

För gnagare kan man i bostaden avgränsa ett eget rum där alla 
elledningar och andra för djuren farliga saker täcks in eller tas bort. 

På svingårdarna, där man föder upp svin till mat, kan man 
bygga sådana utrymmen för svinen där de kan röra på sig, böka 
och umgås med andra svin.

En bur kan vara en trygg plats för ett sällskapsdjur till exem-
pel om djuret är sjukt eller det ska transporteras från en plats till 
en annan. Buren kan också utgöra en tillflyktsort för ett djur när 
det själv vill vila och vara i lugn och ro.



UPPGIFT

att utforska  
omgivningen och nosa

Förena djuret med 
dess behov
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r
HURDANA ARTSPECIFIKA beteendebehov har 
människor? Hurdana saker är viktiga för dig? Hur 
skulle du känna dig om du inte kunde göra sådant?

att sprätta i jord och 
sandbada 

att böka i jorden  
och gyttjebada

att umgås med kompisar 
och att gömma sig 

att gräva hålor och ha 
mycket utrymme  

att röra sig på

att få flyga och att leva  
i en flock eller tillsam-

mans med ett par 

Favoritsysslor – artspecifika 
beteendebehov
Alla djurarter har beteendebehov som är enormt viktiga för dem. Om ett 
djur inte får utlopp för sina behov mår det dåligt. Förena djuren med den 
sysselsättning som är viktig för dem. 
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1. Kaniner 
behöver 

Varför är en bur inte en 
bra plats för ett djur?

UPPGIFT

2. Skötseln av exotiska djur är 
mycket 

3. Behöver 
också ha en 
kompis

 

5. Undulater ska få flyga och 
vara tillsammans med andra 

 6. Tycker om att 
utforska sin om-
givning genom 
att nosa

7. Sover på en sittpinne

8. Också människor är 

9. Hönans badplats
10.

11. Mycket renliga och 
intelligenta djur

12. Svin kallas också för

4. Också tamråttan behöver 
bo med en 



Enligt nuvaran
de tankesätt 

är hunden vår 
kompis, räven en 
pälskrage och svi
net mat.
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Människan har 
definierat de olika 
djurens rättigheter

V i människor har som vana att definiera olika varelsers 
värde och rättigheter utifrån vilken art de tillhör och hur 
mycket nytta människan kan dra av dem. 

Både hundar och rävar hör till hunddjur och deras artspeci-
fika beteendebehov är ganska likadana. För hundar och rävar är 
det till exempel viktigt att dagligen kunna röra sig långa sträckor 
och få nosa på nya lukter och platser. 

Ändå förhåller sig människan till rävar och hundar på ett helt 
olikt sätt. Hundar och rävar får också enligt lagen hållas i helt 
olika förhållanden. 

En hund är ofta en viktig familjemedlem som får röra sig fritt 
hemma. En bra husse eller matte för ut den många gånger per dag. 
Däremot anser vi att rävar är pälsdjur. De lever hela sitt liv i en 
liten bur och får aldrig springa lösa eller utforska sin omgivning. 

Av rävarnas päls tillverkas exempelvis pälskanter till huvor. 
Människan har beslutat att rävar får hållas i små burar för att 
pälsvarorna ska vara så förmånliga som möjligt. 
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Grisens liv är lika värdefullt 
som marsvinets liv
Människor tänker och känner olika beträffande olika djur. Alla djur har dock rätt 
till ett bra liv oberoende av art. Välj rätt svar.

1. Man brukar säga att hunden är människans bästa vän, och således...
a) ska vi sköta bättre om hunden än om andra djur.
b) är den så van med människor att den inte behöver syssla med sådant som 

hundar typiskt håller på med.
c) ska också människan vara hundens bästa vän och möjliggöra att den får 

ett bra liv.

2. Fast en fisk inte kan ge ifrån sig ljud känner den ändå smärta.
a) Om man metar och får en fisk kan man lämna den i en skvätt vatten eller 

på torra land ända tills man slutar meta, även om fisken inte kan andas 
ordentligt.

b) Fiskar förtjänar ett lika gott liv som andra djur.
c) Människan har svårt att upptäcka fiskens nöd och därför behöver vi inte 

heller hjälpa den.

3. Svin anses vara smutsiga djur som luktar illa.
a) Därför förtjänar de inte en trevlig livsmiljö.
b) Svinen är dock renliga djur, och till och med intelligentare än hundar och 

de förtjänar ett ”svingott” liv.
c) Svinen klarar sig också bra i trist och trång omgivning.

4. Om en katt försvinner...
a) är det inte lika allvarligt som när en hund försvinner.
b) behöver man inte leta efter den för man får ju lätt och billigt en ny katt.
c) måste den upphittas fort och dess trygghet måste ses till också i fortsätt-

ningen.

5. Måsen anses vara en irriterande fågel som förstör roliga picknickar 
genom att trakta efter mat.
a) Som hämnd kan man t.ex. kasta stenar eller käppar på måsen.
b) Måsen är en skräpfågel, tvärtemot t.ex. svanen som ska behandlas väl.
c) Måsen, såsom också övriga fåglar, har sin egen plats i världen. Människan 

kan hitta på olika sätt som underlättar livet tillsammans med måsarna.

UPPGIFT



E tt marsvin ska 
dagligen få 

röra sig utanför 
sin bur så mycket 
som möjligt. I sitt 
hem ska marsvinet 
också ha möjlighet 
att styra och ställa, 
röra sig fritt och att 
gömma sig.
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Små gnagare behöver 
sysselsättning

M arsvin, hamstrar, gerbiler, tammöss och råttor är ofta 
de första sällskapsdjur små barn har. Gnagare anses 
ofta vara lättskötta sällskapsdjur som ska hållas i bur 

och som inte behöver mycket utrymme. Inga av dessa djur är 
dock till sin natur ett djur som lever i bur. 

Alla djur har kvar samma behov som deras vilda förfäder 
hade. Till exempel ägnar ett marsvin som lever i det vilda flera 
timmar åt att leta efter föda och att äta. Marsvinen bor i små 
flockar som består av marsvin i olika åldrar. De är bytesdjur och 
därför är de rädda för höga ljud och öppna platser där rovdjur 
lätt kan fånga dem. 

Vilda marsvin lever på grässlätter där de ger sig ut på långa 
vandringar i sin omgivning. Då fara hotar kan de gömma sig i 
hålor som andra djur har grävt.
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Fri minst en 
gång per dag

D et är lätt att förbättra små gnagares levnadsförhållan-
den. I hemmet kan man till exempel avgränsa ett separat 
område där djuret får springa fritt. Rummet måste göras 

tryggt för djuret så att det inte skadar sig då det rör sig där. 
Marsvin är inte duktiga på att klättra så de kan till exempel bo i 

vardagsrummet inom ett ingärdat begränsat område. Då ska man 
se till att marsvinet har tillräckligt med lugna skyddade platser 
dit djuret kan dra sig undan för att vila. För sådana gnagare som 
klättrar, såsom till exempel råttor och möss, kan man utvidga på 
utrymmet som de får röra sig på genom olika klätterställningar.

Enbart ett utrymme i sig gör inte ett sällskapsdjur lyckligt om 
där inte finns stimulans för det, dvs. sådant som är lämpligt för 
det att syssla med.

Vi måste kunna erbjuda sådana förhållanden för våra säll-
skapsdjur att de har möjlighet att tillfredsställa sina behov. Om 
detta inte lyckas är den mest djurvänliga handlingen att inte alls 
skaffa ett sällskapsdjur.

Också små 
sällskapsdjur 

behöver få springa 
lösa utanför sina 
burar minst en 
gång per dag.

Ofta är den mest ansvarsfulla och djurvänliga handlingen att man  
inte alls skaffar ett sällskapsdjur.
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UPPGIFT

En hamsters äventyr

Hjälp hamstern att 
komma igenom hin
derbanan. Hurdan 
trevlig stimulans 
hittar du längs med 
rutten? Du kan snap
pa upp idéer också 
för pyssel med ditt 
eget sällskapsdjur.
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En berättelse om en kanin
Fyll i eller hitta på tillsammans i gruppen de ord som saknas och  
passar in i berättelsen.

Kaninen öppnade sina ögon och kröp ut ur sitt kaninhus. Såsom också andra 

_____________ hade kaninen vaknat då den hörde att luckan till dess bur 

öppnades. Ägaren önskade kaninen god morgon och lade________ i dess 

skål, bytte vattnet, stängde luckan till buren och for hemifrån.

Timmarna framskred långsamt och kaninen hade verkligen _____________. 

Buren var till sin storlek _________ och i den fanns inte tillräckligt 

______________. 

På kvällen kom ägaren hem. Ägaren hälsade på kaninen, gav mat åt den 

och återgick till sina egna sysslor. Så här tillbringade kaninen sina dagar. 

Den kände sig _________________för den hade ingen _____________ att 

leka med. Den hade inte heller tillräckligt utrymme för ______________ 

och inget ställe där den kunde hålla utkik på sin miljö.

En dag lades kaninen i en liten transportbur och fördes in i en bil. När de 

kom fram ställdes transportburen på marken. Den spända kaninen såg 

framför sig härligt grönt _____________ och i uteinhägnaden intill en 

annan____________ som stirrade nyfiket på den. 

Den vågade ta sig ut ur sin bur. Solen ___________, gräset kändes 

_____________ under tassarna och den nya kompisen såg _____________ 

ut. Kaninen lyfte försiktigt öronen uppåt och skuttade framåt och såg sig 

omkring. Den såg utkikspunkter varifrån man kunde hålla ett öga på hela 

gården, ställen där man kunde gräva samt __________ i vilka man kunde 

gömma sig och dra sig tillbaka för att vila. Äntligen kände sig kaninen 

_____________.

UPPGIFT
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Räven behöver 
utrymme

I Finland finns hundratals pälsdjursfarmer. På pälsdjursfarmer föds 
årligen upp miljontals djur. De allmännaste djur som föds upp på 
pälsdjursfarmer är fjällrävar, rävar, minkar och mårdhundar. 
Av pälsarna tillverkas exempelvis pälskanter till huvor, tofsar 

till mössor och pälskragar till kappor. 
Pälsrävar har precis samma behov och instinkter som de 

rävar har som lever fria i skogarna. Pälsrävarna bor dock trångt 
i burar. För att en pälsräv ska må bra borde den till exempel få 
jaga, gräva, nosa och utforska sin omgivning. 

En räv som lever i en bur lider till exempel för att den inte har 
någon stimulans i sin omgivning och inte får motion. När en räv 
inte mår bra kan den lida av ett tillstånd som motsvarar depres-
sion och bita sig själv eller sina artfränder.

Pälsrävarnas 
burar är små 

för att det ska vara 
lättare och billigare 
för människorna att 
sköta rävarna. Rä
varna mår dock inte 
bra i sina små burar 
där de helt saknar 
stimulans.
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Platser att gräva, 
utrymme och sällskap

I naturen rör sig räven varje dag flera kilometer långa sträckor. 
I djurparker får rävar också röra sig på områden som till stor-
leken minst motsvarar en gårdsplan till ett egnahemshus. 
På pälsdjursfarmer motsvarar storleken av rävarnas burar ett 

matbord och rävarna får aldrig komma ut ur sina burar. Vanligt-
vis är burens botten av nät som inte är bra för rävens tassar. 

Pälsdjursuppfödning är redan totalt förbjudet i många länder. 
Också många klädtillverkare har meddelat att de helt slutar upp-
med att använda djurpälsar i sin klädtillverkning.
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Kaniner är mycket 
krävande

K aniner är populära sällskapsdjur men deras skötsel är 
krävande. En kanin behöver mycket utrymme, sällskap, 
platser där den kan gräva och mångsidig kost. 

Man håller kaniner ofta i burar. En bur passar åt en kanin 
som en plats där den kan vila, men räcker inte till att utgöra dess 
hem. En kanin ska få komma ut ur sin bur när den vill. Om en 
kanin själv skulle få bestämma skulle området som den lever i 
motsvara ungefär storleken av en fotbollsplan. Därför ska kani-
nen också i hemmet ha minst ett rum till sitt förfogande.

I det vilda lever kaninerna i stora kolonier. De älskar att vara 
tillsammans med sina artfränder. Om tamkaniner har för lite 
utrymme kan de börja strida sinsemellan. Då måste de åtskiljas i 
olika utrymmen.

Luonnossa kani liikkuu päivittäin jalkapallokentän kokoisella alueella.

Tamkaniner ska ha möj
lighet att röra sig på så 

stora områden som möj
ligt. Det är också viktigt 
för dem att få gräva.



Luonnossa kani liikkuu päivittäin jalkapallokentän kokoisella alueella.

Kaninens hem 
måste plane

ras så att den kan 
tillfredsställa de in
stinkter och behov 
som den har kvar 
från vildkaninerna.

21

Möjlighet att röra 
sig, hålor och 
trygga platser

J u större område kaninen har att röra sig på, desto bättre mår 
den. Kaninägare bör därför se till att deras hem är så tryggt 
som möjligt. Exempelvis ska elledningar avlägsnas från 

kaninens räckhåll så att den inte kan gnaga på dem.
I det vilda trivs kaninen i hålor. Därför måste tamkaniner ha 

platser där de kan gömma sig. Om somrarna lönar det sig att ord-
na för kaninen ett område utomhus där den tryggt får gräva i jord.

Kaninen behöver också utkikspunkter varifrån den kan hålla 
ett öga på sin omgivning. En sådan utkikspunkt kan till exempel 
byggas på kaninens bur. 
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Inte heller hönan 
är en burfågel

I Finland finns nästan fyra miljoner hönor. Största delen av de 
finländska hönsen bor i hönserier där det produceras ägg. 

Variationen mellan hönserierna är stor. Största delen av 
hönorna tillbringar hela sitt liv i små burar. En del får komma 
ut alltid då vädret tillåter. En del människor håller som husdjur 
några höns som producerar ägg till familjens eget behov. 

Hönorna härstammar från den röda djungelhönan och 
hönorna har ännu kvar samma instinkter och behov som deras 
vilda anmödrar hade. En höna behöver en skyddad och lugn 
plats där den kan värpa ägg. Därutöver ska hönan ha mylla eller 
jord som den kan sprätta och sandbada i. Den behöver också en 
sittpinne som sätts högt upp och på vilken den känner sig trygg.

Om en höna inte kan göra detta blir den stressad och mår dåligt. 

I det vilda lever 
hönan i en flock 

till vilken tillhör 
cirka 5–25 hönor 
samt en tupp. På 
en äggproduktions
anläggning bor ofta 
tusentals hönor. Hö
nor får stress om de 
måste leva i flockar 
på flera  hundra 
fåglar.
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Olika typer av hönserier
Alla ägg och äggförpackningar stämplas för att man ska kunna spåra deras 
ursprung. I butiken är det lätt att enligt stämpeln välja hurdana ägg man 
vill köpa. Kunderna ska dock vara observanta eftersom förpackningarnas 
reklamtexter kan vara missvisande.

Förena producentkoden som anges på äggförpackningar 
till den rätta typen av hönseri.

UPPGIFT


HÖNSERI MED 
EKOLOGISK 
PRODUKTION  
Som ett stall för fri-
gående höns men dess-
utom finns fönster och 
rikligare med utrymme. 
Om somrarna får hö-
norna gå ut om vädret 
tillåter det. Hönorna 
matas med ekofoder. 


HÖNSERI MED 
FRIGÅENDE 
HÖNS UTOMHUS 
Hönseriet är ett 
vanligt stall för 
frigående höns men 
hönorna får gå ut 
när de vill, också på 
vintern. 

 
HÖNSERI MED 
FRIGÅENDE 
HÖNS INOMHUS  
Hönsen kan röra 
sig fritt på golven 
och på sittpinnarna, 
sprätta och bada i 
halmströ och värpa 
i reden.


HÖNSERI MED 
INREDDA BURAR 
I burarna finns utrym-
me till stor leken av 
ett drygt A4-pappers-
ark per höna. I buren 
finns en liten plats att 
sprätta i, en sittpinne 
och ett rede.

FRÅN HURDANA hönserier är de ägg du har hemma hos dig? Sök upp pro-
ducentkoden som anges på förpackningen och ta reda på det. 

TA HEMIFRÅN äggförpackningar till skolan. Hurdana associationer får du 
av bilderna och produktnamnen som anges på förpackningarna? Motsvarar 
dessa associationer hönornas faktiska levnadsförhållanden?

VILKEN PRODUCENTKOD finns på de ägg som används i er skolas kök?

Ytterligare information (på finska):  
http://www.kanatieto.fi/suomen-kanalat/kananmunien-pakkausmerkinnat
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Det intelligenta och 
renliga svinet

I naturen vandrar vildsvinen dagligen långa sträckor. De ägnar 
tid åt att leta efter föda och det är viktigt för dem att kunna 
bygga bon för sina griskultingar.
I Finland finns cirka en miljon svin. Svin kallas också gri-

sar. Vi föder upp svin för att få deras kött till mat. Svinen bor 
i gödsvinsstall eller i suggstall. Suggor är honsvin som föder 
griskultingar till gödsvinsstallen.

Största delen av våra finländska grisar bor i svinstall med spalt-
golv. I sådana svinstall utgörs golvet till största delen av kal betong. 

Vanligtvis är svinstallen ganska trånga. Suggorna tillbringar 
flera veckor i sträck i burar som bara är en aning större än de 
själva. I burarna, som kallas svinboxar, kan suggorna inte vända 
på sig och ordentligt sköta om sina griskultingar.

 

I ett vanligt suggstall har sug
gan mycket knappt om ut

rymme att röra på sig och kan 
till exempel inte ens vända på 
sig, bygga ett bo eller ordent
ligt sköta om sina kultingar.

I en del svinstall av ny typ har 
man övergått till fri grisning 

och suggan kan röra sig fritt 
och får tillfredsställa sina art
specifika beteendebehov.
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Sysselsättning, 
sällskap och 
utevistelse

S vinen är tvungna att vara i trånga burar för att det ska 
vara lättare och billigare för människorna att sköta 
svinen. Svin mår bättre om de har mera utrymme och 

sysselsättning. 
Svin mår bättre om de får böka i jorden, vältra sig i gyttja, 

umgås med andra svin och röra sig på olika ställen.
I Finland finns några svinstall i vilka grisarna får leva ett 

bättre liv än de som bor i de sedvanliga svinstallen. De har mera 
utrymme, halm och sönderrivet tidningspapper att böka i och 
får umgås sinsemellan. På en del svingårdar har grisarna också 
möjlighet att vistas ute samt att gyttjebada.

På detta sätt uppfödda svin kallas för ekogrisar eller fria grisar.  

Svin mår bättre 
om de får böka 

i jorden, vältra sig i 
gyttja, umgås med 
andra svin och röra 
sig på olika ställen. 
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Rävaktigt liv 
I hurdan miljö trivs räven? Färga bilden. 

UPPGIFT
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Rävaktigt liv 
I hurdan miljö trivs räven? Färga bilden. 

Sällskapsfåglar 
behöver få flyga

M ånga mera ovanligare sällskapsdjur, såsom kräldjur 
(reptiler) och fåglar är krävande att sköta. För människ-
an är det svårare att tolka och förstå deras signaler och 

behov jämfört med till exempel katters och hundars. En ägare till 
ett dylikt djur ska skaffa tillförlitlig information för att djuret ska 
må bra och få utlopp för sina artspecifika beteendebehov.

Till exempel anses undulater ofta vara lättskötta fåglar men 
också de behöver mycket utrymme, sysselsättning och sällskap av 
andra undulater. I naturen lever undulaterna på varma savanner 
i flockar på tusentals fåglar. De kan flyga till och med hundratals 
kilometers sträckor då de letar efter föda.

Undulaten måste få vistas fri i bostadsrummet varje dag. Man 
får inte tvinga fåglarna ut ur buren, utan fåglarna ska få flyga så 
ofta som de själv vill.

Det kan vara krävan
de att sköta exotiska 

sällskapsdjur för det är 
svårt att ordna för dem 
sådana levnadsvillkor 
som motsvarar deras 
artspecifika behov. 
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Testa vad du lärt dig  Sant eller falskt?

En bur lämpar sig för många djur som enda hem.

Burar är människans påhitt som underlättar människans liv.

En bur kan utgöra en tillflyktsort för djuret om det själv 
får gå dit för att vila.

Marsvin trivs bra för sig själva och behöver inte 
dagligen få röra sig utanför buren.

Pälsrävar har inte samma behov och instinkter som de 
rävar som lever i naturen. Därför kan pälsrävarna bra bo i 
de burar som finns på pälsfarmarna.

Pälsrävarnas burar är små för att det ska vara billigare 
och lättare att sköta rävarna.

En kanin ska få komma ut ur sin bur till en trygg miljö när 
den vill.

Kaniner trivs bättre för sig själva än med sina artfränder.

I det vilda lever hönan i en flock till vilken tillhör cirka 5–25 
hönor samt en tupp.

I ett vanligt svinstall ryms suggorna att vända på sig i sina 
burar och att sköta om sina kultingar.

I det vilda kan undulater flyga till och med hundratals 
kilometer dagligen

Djur känner inte smärta.

Om ett djur har fötts i en bur och har levat i den hela sitt 
liv kan det inte längta efter något bättre.

SANT FALSKT
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Affisch

r
HURDANA TANKAR och känslor väcker bilden som finns 
på affischen? Vad avses med texten Inga djur ska behöva 
leva i bur som anges på affischen? Hurdana djur har med-

lemmarna i er grupp? Hur kan människan försäkra sig om att det 
egna sällskapsdjurets behov blir tillfredsställda?

 V Varför har man uppfunnit burar?

 V Vilka djur brukar man vanligtvis 
hålla i burar? Varför?

 V Varför håller man en del djur i 
burar och andra inte?

 V Hurdant är det att leva i en bur 
jämfört med vad livet i det vilda 
skulle vara?

 V Har djuren någon nytta av 
burarna? 

 V Hurdana alternativ kunde det 
finnas till burar?

 V Håller man hundar i burar? Hur 
är det då med katter?

 V Håller man människor i burar? 
Begränsar vi människors möj-
lighet att röra sig? I hurdana 
situationer?

ATT FUNDERA PÅ

Fundera tillsammans eller i små grupper
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s. 10 
att utforska omgivningen och nosa – räv 
(också svin, marsvin och kanin)

att sprätta i jord och sandbada - höna

att böka i jorden och gyttjebada - svin

att umgås med kompisar och att göm-
ma sig – marsvin (också räv och kanin)

att gräva hålor och ha mycket utrymme 
att röra sig på – kanin (också räv)

att få flyga och att leva i en flock eller 
tillsammans med ett par - undulat

11 
Uppgift:  
Varför är en bur inte en bra plats  
för ett djur?

1. sällskap 
2. krävande 
3. marsvin 
4. artfrände 
5. fåglar 
6. räv 
7. höna 
8. djur 
9. sand 
10. mus 
11. svin 
12. grisar

Svar:  SKA FÅ RÖRA SIG

13
Uppgift: 
1. c, 2. b, 3. b, 4. c, 5. c

17
Uppgift:
De ord som saknas kan också vara andra 
än de som anges nedan som exempel:

morgnar, mat, tråkigt/trist, liten, ut-
rymme/sysselsättning, ensam, kompis, 
skutta/hoppa, gräs, kanin, sken, mjukt, 

trevlig/vänlig, kaninhus/hålor, lycklig/
glad/nöjd
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3  HÖNSERI MED INREDDA  
 BURAR   ____________________ B

2  HÖNSERI MED FRIGÅENDE HÖNS  
 INOMHUS  __________________ A

1  HÖNSERI MED FRIGÅENDE HÖNS  
 UTOMHUS  __________________ D

0  HÖNSERI MED EKOLOGISK 
 PRODUKTION  ________________ C

DE RÄTTA SVAREN PÅ UPPGIFTERNA
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Sant eller falskt? 

SANT FALSKT
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Kom ihåg det här!

1. Vi människor har som vana att definiera olika varelsers 
värde och rättigheter utifrån vilken art de tillhör och hur 
mycket nytta människan kan dra av dem. Varje djur är dock 
värdefullt i sig.

2. Inga djur föds till ett liv i bur. En bur lämpar sig inte för 
något djur som enda hem. 

3. Burar är människors påhitt. Människan har bestämt att föda 
upp djur i burar eftersom en bur ofta är en lätt och billig 
lösning för människan.

4. Alla djurarter har sina egna olika beteendebehov. Det är 
viktigt för alla djur att få tillfredsställa sina artspecifika 
beteendebehov. 

5. I burar finns inte tillräckligt utrymme för ett djur att röra 
sig och inte sådana förutsättningar att djuret skulle ha till
räckligt att syssla med. 

6. Om man håller ett djur i bur för mycket mår det dåligt och 
kan bli deprimerat eller aggressivt.

7. Också för små sällskapsdjur är det viktigt att varje dag få 
sysselsättning utanför sin bur.

8. Hinderbanor och leksaker är också bra komplettering till ett 
litet sällskapsdjurs liv också när djuret vistas utanför sin bur. 

9. Var och en kan inverka på djurens förhållanden med sina 
egna val. Till exempel kan man ordna mycket plats åt sitt 
sällskapsdjur utanför dess bur och i butiken kan man välja 
att köpa frigående hönors ägg. Ofta är den mest djurvänli
ga handlingen att man inte alls skaffar ett sällskapsdjur.

10. Ibland kan en bur vara ett nyttigt redskap. Buren kan ut göra 
en skyddad plats för sällskapsdjuret om det är sjukt eller 
om det behöver egen lugn och ro. 
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SEY är Finlands största djurskyddsorganisation och expert inom 
djurskydd. SEY verkar för djurens bättre behandling alla dagar på 
året, runt om i Finland - snart med 120 års erfarenhet.

D
etta häfte är ett informations och uppgiftspaket 
utifrån temat för Djurens vecka för år 2019. Materi
alet kan exempelvis användas inom småbarnspe
dagogik och inom undervisning i omgivningslära, 

biologi, modersmål, livsåskådningskunskap, samhällslära 
och bildkonst samt i natur och djurklubbar.

Materialet kan beställas avgiftsfritt på adressen sey@sey.fi.

Djurens vecka är en temavecka som anordnas årligen mel
lan den 4 och 10 oktober. I Finland har Djurens vecka firats 
på SEYs initiativ från och med 1959.


