
  

Ekogårdens husdjursgranskning – Vad ska man tänka på?



  

Hur undviker jag problem vid kontrollen?

- Sträva efter en sluten 
gårdsenhet gällande djur, 
foder (även betesmarker) 
eller enbart samarbete med 
andra ekogårdar

- Anteckna så noggrant som 
möjligt så behöver man inte 
spekulera

 



  

Anteckningarna i skick – alltid lika svårt

- Största delen av problemen 
har att göra med bristfälliga 
anteckningar

- Oklart vilka anteckningar som 
behövs och hur noggranna

- Kraven samma för alla, men 
beror också på 
verksamheten, 
granskningstidpunkt och 
granskaren



  

Anteckningar

- Var och en ska hitta på ett 
sätt att föra anteckningar 
på ett bra sätt (datorn, 
kalendern, mobilen)

- Tänk alltid: vad, vem, när 
och hur mycket?

- En gård med mycket ”trafik” 
eller konventionella djur 
kräver mera fokus på 
anteckningar



  

Anteckningar

- Anteckningarna blir allt 
viktigare i framtiden

- Ska jag låta någon annan 
sköta mina?

- En viktig orsak varför djuren 
inte läggs om till eko



  

Vad ska jag ha för anteckningar?

- Djurskötselplan (+ritningar och uppdatering)

- Uppgifter om djuren (obs! dokumentation vid köp)
– detta tar ofta tid

- Utfodring (även betestider och intagning under betesperiod) 
obs! Beten utanför gården
- Läkemedelsbokföring
- Lagerbokföring



  

Vad ska man ha med i lagerbokföringen?

- Produktionsinsatser som 
skaffas till gården (foder, 
mineraler, tvättmedel etc.)

Mängder, ursprung, 
användning, tidpunkt

- Produkter som överlåts från 
gården

Mängder, mottagare, tidpunkt 



  

Varför uppstår det problem?

- Gårdar med mycket 
verksamhet

- Förändringar i verksamheten – 
ofta dåligt förberett eller 
bråttom

- Utnyttjandet av undantagslov, 
omläggningsfoder, beten 
utanför gården, ”kreativa 
lösningar”

- Kolla först om det är något du 
undrar!



  

En typisk fälla – Anskaffning av nya djur

Huvudregel: köp ekologiska djur!

Undantag: manliga avelsdjur konventionella utan tillstånd

Undantag:konventionella hondjur till avel utan lov
Nöt:årligen högst 10 % av fullvuxna djur på gården 

Svin, getter och får: årligen högst 20 % av fullvuxna djur
OBS! Djuren får inte ha fött avkomma



  

Förhöjning av procenten

- Procenterna kan höjas till 40 % med ELY-centralens tillstånd 
om det är fråga om:

- Betydande utvidgning av animalieproduktionen
- byte av ras

- Ny form av specialisering inom animalieproduktion
- Lantraser (kan också ha fött avkomma)



  

Omläggninsskeden

- De konventionella djuren 
kan läggas om en gång

- Fundera på djurköp före 24 
månaders omläggning

- När en ekogård säljer ett 
djur är djuret alltid antingen 
eko eller konventionellt!



  

Förändringar i ekoreglerna

- Bara små förändringar:

- Organisk selen tillåten igen

- Förlängt tillstånd för 5 % konventionellt foder grisar och 
fjäderfän till slutet av 2017

- Förlängt tillstånd till slutet av 2017 för att skaffa 
konventionella unghöns

- Små justeringar i bilaga V gällande fodermedel samt 
gällande homeopatiska och fytoterapeuttiska mediciner



  

Tyngdpunkter 2015

- Anslutningsår gällande 
ekodjuren

- Mätning och mått av 
byggnader

- Förändringar i antal djur och 
byggnader

- Medicinering

- Riskbaserad kontroll



  

Tack!
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