HUSDJURSSTÖD
2016
Källa: Landsbygdsverket, JSM

 Nationella husdjursstöd
 EU- bidrag
 Ersättningen för djurens välbefinnande
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Nationella husdjursstöd – Allmänna krav

 Den som söker stödet måste vara minst 18 år
(31.12.2015)
– Kan även beviljas om make/maka uppfyller ålderskravet
eller om jordbruket bedrivs tillsammans med föräldrar

 Ingen övre åldersgräns


Minst 5 hektar odlingsbar åker (anmäld på blankett
102B)
– Inte längre möjligt att ansöka om undantag.
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Nordligt stöd för svin- och
fjäderfähushållning









Minst 5 ha stödberättigande åker i besittning
Beviljas på basis av den tidigare fastställda referenskvantiteten
Djurtätheten ska vara åtminstone 0,35 de per stödberättigande
åker
Perioden då djurtätheten räknas är 1.1-31.12.2016
– Då djurtätheten bestäms används antalet djur och åkerareal
som gården haft i sin besittning under stödåret
Samtliga djurgrupper räknas med i djurtätheten
Djurmängder för nötkreatur, får, getter och svin tas direkt från
respektive djurregister
Vid beräkning av de-antalet för svin tas inte de två månader
med när djurantalet varit som lägst. För fjäderfä beaktas inte de
fyra månader som djurantalet varit som lägst
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Nordligt stöd för svin- och
fjäderfähushållning forts.









Månatliga djurantal för fjäderfä och hästar skall anmälas till
kommunen senast 15.2.2017, i Vipu eller på blankett 461
Behöver inte anmälas om minimidjurtätheten uppfylls med
andra djurgrupper
Förskott söktes i mars, senast 23.3.2016. (Vipu elller bl. 139)
I förskott beviljas 75 % av det stödbelopp som räknats ut på
basis av referenskvantiteten som är i sökandes besittning
1.3.2016
För att sista delen skall betalas ut måste referenskvantiteten
vara i sökandens besittning 1.9.2016
Slutliga delen ansöks i den samlade stödansökan senast
15.6.2016 på blankett 101B eller elektroniskt
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Koefficienter för omräkning av antalet djur till djurenheter
Djurart
Nötkreatur
- tjurar, kor och andra nötkreatur över 2 år (diko högst 4 år)
- 6 mån.-2 år gamla
- under 6 mån.
Hästar över 6 mån.
Får och getter
- över 1 år
- lamm och killingar (över 3 mån.)
Suggor
Andra svin
- avvanda smågrisar: 2/3 av åldersgruppen 0-3 mån.
Fjäderfä
- värphöns och moderdjur
- broilrar
- broilermödrar
- moderdjur av kalkon
- annat fjäderfä

Djurenhet (de)

1,0
0,6
0,4
1,0
0,2
0,06
0,5
0,3

0,014
0,007
0,02
0,05
0,03
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Nordligt stöd per djurenhet för nötkreatur och
nordligt husdjursstöd för slaktade kvigor







Perioden för fastställande av stöd ändras till ett kalenderår.
(1.1-31.12)
Dikor skall ha användningssättet diko senast sista dagen av
perioden för fastställande av stödet
– Om djuret avlägsnas under året skall användningssättet
vara diko sista dagen då djuret är i din besittning
En dikokviga är stödberättigande från 8 månaders ålder tills
den är 4 år
Tjurar stödberättigande från 6-20 månaders ålder
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Nordligt stöd per djurenhet för nötkreatur och
nordligt husdjursstöd för slaktade kvigor forts.

 Slaktkvigor skall ha användningsätt köttproduktion



– Stöd för slaktade kvigor betalas inte om djuret
samlat de-stöd
– Skall slaktas på godkännt slakteri samt ha varit
på gården oavbrutet 60 av de 90 dygn som
föregår slakten
– Minst 170 kg slaktvikt
Kom ihåg att senast i slutet av januari 2017 kontrollera
att uppgifterna i nötdjursregistret stämmer.
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Nordligt stöd för tackor









Betalas för tackor som är över 1 år
Fastställs på basis av det genomsnittliga antalet djur i
får- och getregistret under perioden 1.1.2016-31.12.2016
Antalet lamm födda 2016 begränsar antalet
stödberättigande tackor
– Minst 1 lamm/tacka
– Antalet dödfödda lamm och kastningar räknas också med

Undantag kan bara sökas om gården har inlett
produktionen 2016. (Anmälan på bl. 468 senast
15.6.2016)
De lamningar som anmälts efter 31.1.2017 beaktas inte
när stödet beviljas
Minst 4 de (=20 st. tackor)
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Nordligt stöd för hongetter









Betalas för getter som är över 1 år
Fastställs på basis av antalet hongetter i får- och
getregistret under perioden 1.1.2016-31.12.2016
Hongetternas godkända mjölkproduktion skall uppgå
till 400 liter för att stödet inte skall begränsas
Bl. 410 Utredning om användningen av getmjölk skall
lämnas in senast 31.1.2017
Bok över den godkända mjölkmängden skall föras
Minst 4 de (= 20 st. hongetter)
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Nordligt stöd för hästar



Har slopats
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Ansökan om nationella husdjursstöd





Förskott kunde sökas elektroniskt eller på blankett 139
fram till 23.3.2016.
Anmälan om deltagande behöver inte lämnas in igen
om den lämnades in 2015.

– Kan kontrolleras i Vipu
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Betalning av nationella husdjursstöd







År 2016 beviljas 75 % i förskott för nötkreatur,
tackor och hongetter
75 % i förskott på frikopplat stöd för svin- och
fjäderfä
Förskottet betalas antagligen ut i april 2016
Om beloppet understiger 500 € betalas inget
förskott alls, då betalas hela summan i en
enda post
Slutliga delen betalas ut i april 2017

13

EU:s djurbidrag 2016

 Bidrag för nötkreatur
 Kvalitetsbidrag för slaktlamm
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Allmänt om EU:s djurbidrag









Alla bidrag är kopplade till ett register
Stödet fastställs för perioden 1.1-31.12 för vilken det
genomsnittliga djurantalet räknas
Ansökning elektroniskt via Vipu-tjänsten eller på blankett 184
Krav på att vara aktiv jordbrukare
Stödet beräknas per djur, de-koefficienter används inte
Anmälan om deltagande behöver inte lämnas in igen om den
lämnats in 2015
Första posten för nötbidrag betalas tidigast i december och
andra posten i maj-juni 2017
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Bidrag för nötkreatur:
djur som berättigar till bidrag








Diko, ett nötkreatur som kalvat under stödåret eller
åtminstone en gång under de två föregående åren
Dikokviga, ett minst 8 mån. men högst 4 år gammalt
nötkreatur som är avsett att användas som diko
Ingen 40 %- regel. Alla dikokvigor berättigar till bidrag
Skall ha användningssätt diko
Tjurar är bidrags berättigande från 6 mån till under 20
månader
Djurantalen samlas in i två omgångar 1.1-15.9 och 16.931.12
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Registeranmälningar som gäller
djurbidragen



Registeranmälningarna är en del av stödvillkoren

– Anmälningarna skall alltid vara gjorda inom 7
dagar från händelsen
– En försenad registeranmälan inverkar på
bidragsdjurets stödberättigande
 Fram till 2014: förseningsdagarna drogs av
från bidraget
 Från och med 2015: djuret förkastades
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Registeranmälningar som gäller
djurbidragen forts.



Från och med 2016: djuret förkastas och påföljd påförs

– Om registeranmälan försenas med en enda dag
förkastas djuret (berättigar inte till stöd under
stödåret) + påföljd
– Gäller endast EU:s djurbidrag



Fr.o.m. 2016 påförs inga påföljder om djuret är
registrerat på fel djurhållningsplats (krav att djuret hittas
vid övervakning)
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Påföljder i EU:s djurbidrag




Räknas ut genom formeln: (förkastade djur under
stödåret/godkända djur under stödåret) x 100
Sanktionsprocenten fastställs på basis av antalet
förkastade djur
– Högst 3 djur förkastas; påföljdsprocent = procentuella skillnaden
– Över 3 djur förkastas:








Om skillnaden högst 10 %, sanktionsprocenten = procentuella skillnaden
Om skillnaden över 10 % men under 20 %, sanktions-% = 2 x differensen
Om skillnaden över 20 % stödet betalas inte
Om skillnaden är över 50 % stödet betalas inte + tilläggspåföljd

Även potentiella stödberättigande djur förkastas vid
märknings och registerfel
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Påföljder i EU:s djurbidrag
exempel
På gården finns 12 tjurar som genererar bidrag för nötkreatur. Under
året har tjurarna genererat sammanlagt 4 200 stödberättigande dagar.
Vid kontrollen förkastas 1 tjur som har genererat 200 stödberättigande
dagar. Påföljdsprocenten beräknas på följande sätt:
4200-200 = 4000 (godkända stödberättigande dagar)
1 djur = 365 utfd

4000/365 = 10,9 (det genomsnittliga antalet godkända nötkreatur
under året som beräknats utifrån de stödberättigande dagarna)
(1/10,9) x 100 % = 9,17 % (differensprocent)
Stödet minskas enligt differensprocenten (sanktionsprocenten)
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Bidrag för slaktlamm och -killingar








Bidraget för slaktlamm och –killingar betalas på
basis av antalet slaktade djur under stödåret
Bidragsberättigande lamm: högst 12 mån. och
slaktkroppens vikt åtm. 18 kg
Bidragsberättigande killing: högst 18 mån. och
slaktkroppens vikt åtm. 15 kg
Slaktat i ett slakteri som godkänts av Evira
I sökandens besittning oavbrutet i minst 30 dygn
under de 50 sista dygnen före slakt
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Ersättning för djurens välbefinnande











Nuvarande förbindelser utgår 31.12.2016
Inga nya förbindelser kan ingås våren 2016
Nästa förbindelse kan sökas i höst

– Blir då ettåriga (1.1.2017-31.12.2017)
Gården måste uppfylla kravet på minimiantal djur under
hela förbindelsetiden
Anteckningar, handlingar och dokument som gäller villkoren
ska förvaras till 31.12.2020.
Ersättning per djurgrupp; betalas endast för den djurgrupp
som åtgärdens villkor gäller.
Förskott i slutet av året och en slutbetalning våren 2017
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Minimiantal djur i en förbindelse som ingås
för ersättning för djurens välbefinannde
Djurart

Krav på djurenheter

Nötkreatur

15

Svin

15

Får

5

Getter

5

Broilrar

70 (10 000 st.)

Hönor

14 (1000 st.)

Kalkoner

60 (2000 st.)
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Ersättningen för djurens välbefinnande:
djurenhetskoefficienter
Djurart

Djurenheter (de)

Nötkreatur över 2 år

1,0

Nötkreatur 6 mån. – 2 år

0,6

Nötkreatur under 6 mån.

0,4

Får och getter över 1 år

0,2

Lamm och killingar över 3 mån.

0,06

Suggor

0,5

Övriga svin (avvanda grisar 2/3 från

0,3

åldersklassen 0-3 mån)

Värphöns

0,014

Broilrar

0,007

Kalkoner

0,03
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Påföljder i ersättningen för
djurens välbefinnande


Vid brister i stödvilkkoren minskas stödet för åtgärden med 10-100
% och 20-100 % vid brister gällande basnivån (tvärvillkoren)

– Bristens allvar, omfattning och varaktighet bedömms
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1.1 Utfodring och skötsel av nötkreatur









kalkylbaserad skriftlig utfodringsplan
djur får inte hållas ensamma utan grundad anledning
över 8 månader gamla nötkreatur av olika kön får inte
hållas i samma box, rastgård eller på samma
betesmark
– Stutar och avelstjurar undantag

köttnöt får inte hållas uppbundna
skriftlig plan för åtgärder vid funktionsstörningar
– Med tanke på el- och vattenavbrott samt fel i
anläggningarna

tillgång till tillräckligt med grovfoder och hela tiden
tillgång till vatten
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Utfodringsplan
(krävs i åtgärd 1.1)

I utfodringsplanen har nötkreaturets tillväxt,
produktionsnivå och produktionsstadium beaktats
 På gårdar med mjölkkor ska man beakta mängden
mjölk som djuren producerar
 För köttnöt ska produktionsperiodens skede och
konditionsklassen beaktas
 Kalvar som är minst 1 månad gamla ska beaktas
som en egen grupp
 Baserar sig på foderanalys av grovfodret
– Av den skördesäsong som används
– Gäller inte betesgräs och halm
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1.2a och b Främjande av de förhållanden
under vilka kalvar hålls









Gäller alla kalvar under 6 månader
Kalvar som är minst 1 månad gamla ska hållas i gruppboxar
Djur som skiljer sig markant från varandra i ålder eller långt
från varandra på den sociala rangskalan hålls inte i samma
box
Under drickutfodringsperioden nappflaska och fri tillgång till
grovfoder från en veckas ålder
Liggplatsen ska vara välströad och mjuk och ha helt golv
– Antingen rikligt med strö eller gummimatta med något strö

Avhorning får utföras endast med lugnande medel,
bedövning och smärtlindring som ges av veterinär
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Arealkrav för åtgärd 1.2a

Kalvens ålder
(mån.)

Areal (m²/djur)

Varav helt golv
(m²/djur)

1-3

1,8

0,9

3-6

2,25

1,1
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1.2c Främjande av de förhållanden
under vilka dikokalvar hålls









Villkoren ska följas för alla kalvar av köttras som är mindre än 6
månader gamla
En kalv som är över 1 vecka gammal ska hela tiden ha tillgång
till grovfoder
Modern och kalven ska ha minst 10 kvadratmeter till sitt
förfogande (kalvgömma, liggbås och gödselgång ingår)
I lösdriftsstall skall det finans så många liggplatser att kalvarna
inte behöver ligga i gödselgångar eller i samma bås som
modern
Liggplatsen (och en eventuell kalvgömma) ska vara välströad
och mjuk och ha helt golv
– rikligt med strö eller gummimatta med något strö
Kan ej väljas om gården köper förmedlingskalvar eller har
mjölkkor
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1.3 Främjande av de förhållanden
under vilka nötkreatur hålls
Inte för nötkreatur som föds upp utomhus. Endast den ena
åtgärden kan väljas. Ersättning betalas inte för bison eller
Highland Cattle.
1.3a. Nötkreatur som är minst 6 månader gamla
-Liggplatsen ska vara välströad och mjuk och ha helt golv
-Köttnöt får inte hållas uppbundna
1.3b. Minst 12 månader gamla nötkreatur av hankön som är avsedda
för köttproduktion
-Välströad liggplats eller konstruktioner som gör spaltgolvet mjukare
-I gruppboxar i varma stallar ett utrymme på 4,5 m²/djur och i kalla
stallar 6,5 m²/djur
-Nötkreatur får inte hållas uppbundna
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1.4 Betesgång under betesperioden och
rastning utanför betesperioden för nötkreatur
Kan inte väljas för nötkreatur som går ute året runt eller av gårdar med
ekologiska nötkreatur. Endast en åtgärd kan väljas. Journalkrav.
1.4a. Betesgång under betesperioden och rastning utanför
betesperioden
• Nötkreatur som är minst 6 mån. ska släppas på bete
60 dagar under perioden 1.5-30.9 och rastas utomhus utanför
betesperioden 2 gånger / vecka om vädret är lämpligt
• Betesgång för tjurar kan bytas ut mot rastning;
rastgårdens yta 6 m²/ nötkreatur (rastgården alltid minst 50 m²)
1.4b. Långvarigare betesgång under betesperioden
• Minst 6 mån. gamla nötkreatur, inte tjurar,
på bete 90 dagar 1.5-30.9
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1.5 sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar
för nötkreatur









Krav som gäller liggplatsen (torr, välströad och helt
golv i villkoret 5a eller i villkoret 5b konstruktioner
som gör golvet mjukare för nötkreatur över 6 mån.)
Möjligt att hålla rummet eller djuret varmt
Andra nötkreatur inom synhåll
Det djur som vårdas kan fixeras snabbt och
hanteras på ett tryggt sätt.
Djuren skall vid behov kunna separeras från
varandra
Ständig tillgång till vatten
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1.5 Sjuk-, behandlings- och
kalvningsboxar för nötkreatur
Om båda villkoren väljs, krävs boxytorna a+b
1.5a. Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för
mjölkkor och dikor
- Möjlighet att mjölka maskinellt
- Antalet separata fasta eller monterbara boxar
1 / 20 kor, krav på yta 11 m² / djur

1.5b. Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för
nötkreatur
- Andra nötkreatur än kalvar under 2 månader, mjölk- och
dikor
- Antalet fristående fasta eller monterbara boxar
1 / 50 nötkreatur, ytkrav 6 m²/djur för nötkreatur under 12 mån.
och 10 m² /djur för nötkreatur över 12 mån.
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2.1 Utfodring och skötsel av svin







Villkoret ska följas för alla svin på gården förutom
diande smågrisar
Kalkylbaserad skriftlig utfodringsplan för varje
djurkategori
I svinstall för smågrisproduktion en skriftlig
produktionsplan: tidsscheman för inseminering och
avvänjning, planering av produktionsprocessen
Plan för åtgärder vid funktionsstörningar
Reservsystem för alstring av elektricitet
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2.2 Utomhusvistelse för sinsuggor och
gyltor







Villkoret ska iakttas för minst 8 mån. gamla sinsuggor
och gyltor
Daglig utomhusvistelse om vädret tillåter under
perioden 1.5-30.9 eller minst 2 gånger i veckan året
runt. Djursjukdomsorsaker kan begränsa utevistelsen
Journal skall föras över utomhusvistelsen
Om utomhusvistelsen förhindras under mer än 3
veckor, ska detta anmälas till kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet
Villkoret kan inte väljas av ekologiska husdjursgårdar
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2.3 Förbättrande av de förhållanden
under vilka suggor och gyltor hålls





Villkoret ska iakttas för minst 8 mån. gamla suggor
och gyltor
Den sammanlagda fria golvytan utanför
utfodringshäckarna minst 2,25 m2/djur, varav minst
1,3 m2/djur ska utgöra välströat liggunderlag med
helt golv
Villkoret kan inte väljas av ekologiska
husdjursgårdar
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2.4 Främjande av grisningsförhållandena
för suggor och gyltor
 Villkoret ska iakttas för minst 8 mån. gamla suggor och gyltor
 Fri grisning





– Efter grisningen får suggan eller gyltan hållas i grisningshäcken
tillfälligt i högst 7 dygn, om det finns ett godtagbart skäl till det
Ytkrav för grisningsboxen
– Minst 6 m², varav smågrisarna ska ha minst 1 m² där de är
skyddade från suggan och där de har ett välströat och varmt
liggunderlag
Bomaterial
– T.ex. halm, hö, papper, spån
– Bomaterial ska finnas tillgängligt hela tiden innan suggan beräknas
grisa
Villkoret kan inte väljas av ekologiska husdjursgårdar
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2.5 Ströade boxar för avvanda
smågrisar och slaktsvin








Avvanda smågrisar och slaktsvin
Välströad liggplats med helt golv, där alla svin kan
ligga ner samtidigt
Djupströbädd eller strömaterial och dubbelklimatbox
eller i slaktsvinstall golvvärme i kombination med
mycket strö
Får inte väljas av gårdar som valt åtgärd 2.7
Stimulans för svin
Villkoret kan inte väljas av ekologiska husdjursgårdar
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2.6 Smärtlindring vid kastrering och
alternativ till kirurgisk kastrering
2.6a. Smärtlindring
• 0-3 mån. gamla smågrisar av hankön vid svinstall för
smågrisproduktion
• I samband med och efter kirurgisk kastrering ges
smärtstillande medel oralt eller som injektion för
behandling av kvarstående smärta
2.6b. Användning av immunokastrering
• Slaktsvin av hankön i gödsvinstallar och svinstallar med
integrerad produktion
• Vaccin för immunokastrering ges två gånger i enlighet
med anvisningarna
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2.7 Stimulans för svin





Villkoret ska iakttas för alla svin på gården förutom oavvanda
smågrisar
I boxarna ska finnas fasta stimulerande föremål och
stimulerande föremål som tillförs dagligen
Som fasta stimulerande föremål ska föremål tillverkade av
naturmaterial användas som svinet kan tugga på. Det ska finnas
minst ett fast stimulerande föremål per sex svin.
Med stimulerande föremål som tillförs dagligen avses halm,
papper eller annat motsvarande material och det ska finnas så
många att alla svin i boxen kan använda dem samtidigt.
Får inte väljas samtidigt som åtgärd 2.5 Ströade boxar för
slaktsvin och avvanda grisar
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2.8 Sjuk- och behandlingsboxar för svin
Villkoret ska iakttas för alla svin på gården förutom oavvanda smågrisar






Sjuka eller skadade svin förflyttas till en sjuk- och behandlingsbox,
där de t.ex. hela tiden har tillgång till tillräckligt med vatten av god
kvalitet
I boxen kan finnas flera svin, men det ska finnas beredskap att
inhägna djur för sig
En välströad liggplats med helt golv för varje djur
Möjlighet att värma djuret
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3.1 Utfodring av får och getter





Villkoret ska iakttas för alla får och getter på gården
Skriftlig utfodringsplan för varje djurkategori för både inomhus- och
utomhusutfodringsperioden
Får: fårens tillväxtstadium, produktionsnivå och skede i
produktionsperioden ska beaktas
Getter: getternas tillväxtstadium, skede i
mjölkproduktionsperioden och mängden mjölk som
besättningen producerar ska beaktas
Får och getter ska ha tillgång till tillräckligt med grovfoder.
Dessutom ska djuren hela tiden ha tillgång till tillräckligt med vatten
av god kvalitet.
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3.2 Förbättrande av de förhållanden
under vilka får och getter hålls







Villkoret ska följas för alla får och getter på gården
I boxen ska det finnas en välströad och mjuk liggplats
med helt golv där alla djur får plats att ligga ner
samtidigt.
En ensambox ska vara minst 2 m² och till sin form
sådan att djuret obehindrat kan vända sig om.
I grupp- och ensamboxar ska det hela tiden finnas
tillgång till tillräckligt med vatten av god kvalitet.
Andra får eller getter inom synhåll
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3.2 Förbättrande av de förhållanden under
vilka får och getter hålls, fortsättning








Baggar och bockar ska hållas i gruppboxar som har en yta på
minst 1,7 m²/djur
Om en bagge eller bock undantagsvis hålls i en separat box, ska
ensamboxens yta vara minst 2 m2 och från boxen ska djuret
kunna se minst en annan individ och hela tiden ha tillgång till
tillräckligt med vatten av god kvalitet.
Lamm ska ha lammkammare från det att de är 2 veckor gamla.
Lammkammarens yta ska vara minst 0,2 m²/lamm.
Avvanda lamm och killingar ska hållas i grupp.
Boxytan för lamm under 4 mån. ska vara minst 0,6 m²/lamm och
för lamm över 4 mån. minst 1 m²/lamm.
Boxytan för killingar under 6 mån. ska vara minst 0,33 m²/killing
och för killingar över 6 mån. minst 0,6 m²/killing.
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3.3 Skötsel av får och getter








Alla får och getter
Får äldre än ett år ska klippas 2 ggr/år, journal
Det finnas en plan för bekämpning av parasiter baserad på provtagning
av spillning, och behandlingar mot parasiter ska antecknas i den normala
läkemedelsjournalen. Spillningsprov ska tas minst två gånger om året.
Sjuk- och behandlingsboxarna ska vara välströade och mjuka och ha helt
golv och det ska finnas möjlighet till tilläggsvärme och djuret ska kunna
se minst en annan individ. Det kan byggas en box kring ett sjukt djur eller
en fristående box som används av flera djur, men där en individ vid
behov kan isoleras. Ensambox minst 2 m²/djur eller gruppbox minst 1,8
m²/djur.
Tackor och deras nyfödda lamm ska ha en lamningsbox som har en yta
på minst 2,2 m2 och som kan värmas upp och/eller är värmeisolerad.
I lamnings- och sjukboxar ska djuren hela tiden ha tillgång till tillräckligt
med vatten av god kvalitet.
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3.4 Betesgång och rastning för får och getter








Får och getter som är minst 3 månader gamla
På betesmarken och i rastgården ska getter ha
möjlighet att få utlopp för sitt naturliga behov genom
att klättra.
Det ska föras journal över betesgång och rastning.
Betesgången och rastningen får tillfälligt begränsas på
grund av sjukdom
Man välja antingen a)- eller b)-alternativet
Villkoret kan inte väljas av ekologiska husdjursgårdar.
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3.4 Betesgång och rastning för får och
getter
3.4a. Bete under betesperioden och rastning utanför
betesperioden
• Minst 3 mån. gamla får och getter (med undantag för
tackor och hongetter som ska föda inom 2 veckor) ska
under perioden 1.5.-30.9 släppas på bete under minst 60
dagar och om vädret tillåter också rastas utanför
betesperioden minst en gång i veckan.
3.4b. Långvarig betesgång under betesperioden
• Minst 3 mån. gamla får och getter (med undantag för
tackor och hongetter som ska föda inom 2 veckor) ska
under perioden 1.5.-30.9 släppas på bete under minst 90
dagar
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4.1 Utfodring och skötsel av fjäderfä






Alla värphöns, broilrar och kalkoner
En skriftlig utfodringsplan för varje djurkategori som
baserar sig på kalkyler där djurens tillväxt, produktionsnivå
och produktionsskede har beaktats
Proteinet ska analyseras i kompletterande
spannmålsbaserat foder som görs på gården
Till fåglar som är minst 1 vecka gamla ska ges hela korn
som blandats i fodret. Industriellt foder där
färdiganalyserade hela korn ingår = OK
För slaktfjäderfän ska pappersutfodring användas under
de första uppfödningsdagarna. Efter det fungerar pappret
som stimulerande föremål. Papp och kartong tillåts i fråga
om kalkoner
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4.2 Främjande av de förhållanden
under vilka broilrar och kalkoner hålls
 Alla broilrar och kalkoner
 Se till förhållandena i uppfödningsstallet är sådana att fåglarna
mår bra.



• Indikator vid köttbesiktningar för broilrar är den procentandel
slaktkroppar som kasserats på grund av ödem samt resultaten av
besiktningsveterinärens bedömningar av hudinflammation på
trampdynorna per parti. Den procentandel som kasserats på grund av
ödem får inte överstiga 1 % av ett slaktparti och bedömningen av
hudinflammation på trampdynorna ska ligga under 40 poäng. Om
resultatet är under 30 poäng, beaktas inte de fåglar som kasserats på
grund av ödem.
• Indikator för kalkoner är procentandelarna hela kroppar som
förkastats per slaktparti. De ska ligga under 6,5 % för partier som
slaktats under 1.5-30.9 och under 5 % för partier som slaktats under
1.10- 30.4.

Rapporterna ska ges in till kommunen
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4.3 Förbättrande av luftkvaliteten i
värphönserier







Alla värphöns
Spillningen ska avlägsnas från hallen minst tre gånger
per vecka.
I hallen ska ammoniakhalten i luften per vecka vara
under 18 ppm i ett golvhönseri och under 8 ppm i ett
burhönseri.
Gården ska ha en dator som reglerar ventilationen och
som lämpar sig för mätning av ammoniakhalten eller så
ska gården skaffa utrustning för icke-kontinuerliga
mätningar av ammoniakhalten
Det ska föras journal över utgödslingen och luftens
ammoniakhalt.
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4.4 Stimulerande föremål för fjäderfä







Alla värphöns, broilrar och kalkoner
Villkoret kan inte väljas för hönshus med
stimulansburar
Stimulerande föremål är t.ex. hängande rep,
träbitar eller plastföremål som hängts upp i kedjor
och som fåglarna kan snurra på
De stimulerande föremålen kan avlägsnas tidigast
3 gygn innan fåglarna samlas ihop
I varje avdelning i en kalkonhall ska det finnas
minst 2 stimulerande föremål för varje påbörjat
100-tal m2.
I broilerhallar och hallar för värphöns ska det
finnas minst 4 stimulerande föremål för varje
påbörjat 100-tal m2
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4.5 Nivåer, ramper och sittpinnar







Alla värphöns, broilar och kalkoner; men inte för
hönshus med stimulansburar, sittpinnar kan inte
väljas för värphöns
Minst 10 % av slaktfjäderfäna ska ha sittpinne så
att varje broiler har minst 15 cm sittpinne och varje
kalkon minst 20 cm sittpinne.
Alla fjäderfän ska ha nivåer eller ramper som utgör
minst 10 % av hallens yta.
Nivåerna, ramperna och sittpinnarna ska vara
hållbara och säkra.
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4.6 Utomhusvistelse för höns och kalkoner








Alla värphöns och kalkoner; inte för hönshus med
stimulansburar
Om vädret tillåter ska höns och kalkoner rastas utomhus
minst 2 gånger per vecka (med undantag av tiden i början
av uppfödningen och den tid utevistelse är begränsad på
grund av sjukdomsrisk 1.3.-31.5)
Utfodringsplatsen ska vara inomhus, under sommaren ska
fåglarna rastas utomhus på betesmark och under vintern i
en täckt rastgård.
Möjlighet att sandbada och sprätta i enlighet med sitt
naturliga beteendemönster
Det ska föras journal över utomhusvistelsen.
Villkoret kan inte väljas av gårdar med förbindelse om
ekologisk husdjursproduktion.
54

Mer information: www.mavi.fi-> guider och blanketter
 Ansökningsguide 2016 (samlad stödansökan, jordbrukarstöd)
 Ersättningar för djurens välbefinnande, förbindelsevillkor 20152016
Förordningar (www.finlex.fi):
Statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande
121/2015
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för
djurens välbefinnande 117/2015
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TACK

Tack!
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