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Allmänt om övervakning av djurbidrag

• Görs på basis av Livsmedelsverkets urval, anmälningsfallen tas 

upp i eget urval

• Utförs av NTM-centralernas inspektörer

• Ibland kan också en länsveterinär eller tillsynsveterinär delta

• Tvärvillkorsövervakning gällande djurens välbefinnande och 

livsmedelsproduktion samt djurskyddsövervakning

• Bör göras utan anmälan så att övervakningens syfte inte äventyras

• Med fog kan anmälan göras tidigast 48 timmar innan övervakningen inleds

• Under coronatiden har det meddelats på förhand om varje övervakning
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Vad övervakas på gårdarna

• Tvärvillkor

• Märkning och registrering

• Foder (främmande ämnen)

• Stöd

• Ersättning för djurens välbefinnande

• Djurbidrag

• Lantrasavtal (APR)
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I samband med 
åkerövervakningen övervakas 
dessutom

• Baserade på djurantal:

• Kompensationsersättningens 

husdjurstillägg

• Frikopplat stöd för svin- och 

fjäderfähushållning

• Gödsellagring inom ramarna för 

tvärvillkoren

4 31.3.2022   |   Henrika Taimiaho



Annat att beakta

• Fundera på förhand på hur man bäst agerar vid en 
övervakning

• Finns det lämpligt utrymme eller är det ens möjligt att få in 
djuren vid kontrollen?

‒ Förberedelser kan göras i god tid då man vet att 
inspektörerna är på väg – detta sparar tid för alla

• Går det att sätta fast djuret för provtagning vid övervakning 
av främmande ämnen?

• Om boskapen betar försöker man förhindra att djuren blir vilda

• Ovan nämnda faktorer underlättar också ditt eget arbete med 
att hantera djur t.ex. vid sjukdomsfall eller i samband med 
kalvning

• All hjälp inspektören får gör kontrollen smidigare och 
snabbare
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Krav på konventionellt 
produktionssätt

• Nötkreatursbidrag

• Djur säljs som levande djur eller till slakt

• Dikorna kalvar regelbundet

• Bidrag för mjölkkor

• Mjölk levereras till försäljning eller förädlas på gården

• Mjölkkorna kalvar regelbundet

• Bidrag för tackor

• Tackorna lammar regelbundet

• Försäljning av får som levande djur eller till slakt

• Bidrag för hongetter

• Hongetterna får regelbundet killingar

• Försäljning av getmjölk eller mjölkprodukter
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Minimikrav för djurantal

• Ersättning för djurens välbefinnande

• Nötkreatur och svin 15 djurenheter (de)

• Får och getter 5 de

• Broilrar 70 de

• Värphöns 14 de

• Kalkoner 60 de

• Bidrag för tackor

• Gården ska i genomsnitt ha 20
stöddugliga tackor

• Bidrag för hongetter

• Gården ska i genomsnitt ha 20
stöddugliga hongetter

7 31.3.2022   |   Henrika Taimiaho



Djurenheter enligt djurart och -grupp
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De vanligaste bristerna vid kontroller på gårdar

• Till de vanligaste observationerna som lett till påföljd
hör ett omärkt djur

• Leder till att alla stöd för djuret avslås för året i fråga, 
även om öronmärken skulle finnas på gården

• För sent gjorda register anmälningar (bör göras inom
7 dagar, med undantag av hongetters och tackors
lamningsanmälan 90 dagar)

• Redan en dags försening leder till att alla stöd avslås
för djuret i fråga

• Uträkningen avslår automatiskt de försenade djuren, 
även om gården inte är i övervakning

• Sökande om ersättning för djurens välbefinnande utan
vederbörlig kännedom om villkoren för åtagandet -> 
nedskärning av stödet för åtgärden i fråga
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Exempel av utvidgad övervakning
och förfarandet

Vid åkerövervakning

konstateras att djur

saknar öronmärken

ID-övervakning (eget

urval) samt

djursbidragsövervakning

ifall gården har sökt

detta stöd

Direkta avslag av 

djurstöden pga. 

omärkta djur

+ eventuell

tvärvillkorssanktion

NTM-centralen ger ett 

förslag på

tvärvillkorspåföljden av 

ID-granskningen och

skickar ett 

hörandebrev till gården

NTM-centralens

tvärvillkorskoordinator värderar

alla brister och fastställer den

slutliga påföljdsprocenten

Tvärvillkorskordineringen

sker tidigast i december

samma år, 

men främst på våren

efter att förskott på

stöden betalats ut
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Fastställande av sanktionsprocenten

• den relativa skillnaden mellan godkända och underkända 

djur: (underkända djur under stödåret / godkända djur 

under stödåret) * 100 %

• godkända djur = ansökta djur – underkända djur

• om de underkända djuren är högst 3 till antalet, minskas 

bidraget med den relativa skillnaden

• om de underkända djuren är fler än 3 till antalet och

• den relativa skillnaden är högst 10 %

‒ minskas bidraget med en procentsats som motsvarar den 

relativa skillnaden (påföljdsprocenten är högst 10 %)

• den relativa skillnaden är över 10 % men högst 20 %

‒ minskas bidraget med 2 x den relativa skillnaden 

(påföljdsprocenten är minst 20 % och högst 40 %)

• den relativa skillnaden är över 20 %

‒ minskas bidraget med 100 %, dvs. inget bidrag betalas 

(påföljdsprocenten är 100 %)
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• Jordbruksförvaltningens stödprogram 

beräknar den slutliga påföljdsprocenten 

för skillnaden mellan antalet slopade och 

godkända djur, när alla stödberättigande 

djur under kalenderåret är kända.

• Antalet djur som ansökan gäller bestäms 

vad gäller de direkta stöden från EU och i 

ersättningen för djurens välbefinnande för 

nötkreatur, får och getter enligt djurregistret 

utifrån de stödberättigande dagar som 

uppfyller stödvillkoren. Det antal djur som 

ansökan gäller fås genom att räkna 

samman de enskilda djurens 

stödberättigande dagar per djurgrupp och 

dividera summan med talet 365 (under 

skottår 366).



Åtgärder för säkerställning om att lagstiftning
gällande registrering och märkning av djur följs

• Rådgivning i första hand

• Förebyggande rådgivning

• Vid lindriga fel kan en uppmaning ges

• I andra hand administrativa påföljder
(tvångsmedel)

• Icke bestraffande medel

• Bestraffande medel

• Slutligen, straffsrättsliga påföljder

• Bötesstraff
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Typer av administrativa påföljder

• Icke bestraffande

• Påbud (om att åtgärda brister)

• Förbud (förflyttningsförbud)

• Annan administrativ åtgärd (t.ex. 

avlivning av djuret, 

regionförvaltningsverket

(AVI) bestämmer)

• Annullering av registrering (AVI)

• Vite eller tvångsutförande

• (Återkrav av stöden)

• Bestraffande

• Böter
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År 2022

Påförandet av administrativa påföljder i urvalskontroller 
bestäms av NTM-centralen och inte längre AVI

AVI gör inte mera sk. slutsatsbehandlingar av alla 
kontroller utförda av NTM-centralen

Under 2022 kommer NTM-centralen att utarbeta
förslag för bedömning av tvärvillkoren för 
granskningarnas del
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Fortsättning…

• Det nya nötkreatursregistret tas i bruk i april, också kundbetjäningen

flyttar till Livsmedelsverket

• Informering i realtid om fel och brister

• Förhandsifyllda uppgifter gällande ankomst- och utmönstringsanmälningar

• Den andra parten får en påminnelse om anmälan saknas

• Förbättrar anmälningarnas aktualitet, förhoppningsvis minskar antalet fel

• Möjlighet att använda kostnadsfritt användargränssnitt

• Behörighet för en person eller ett företag att göra anmälningar eller

kontrollera uppgifter
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Lantrasavtal (APR)

16 31.3.2022   |   Henrika Taimiaho

Avtalen förlängs ännu 2022

Tilläggsuppgifter: Esme Manns, 
esme.manns@ely-keskus.fi



Ersättning för djurens välbefinnande 2022



Allmänt om ersättning för djurens välbefinnande

• Sökanden ska vara minst 18 år och aktiv jordbrukare

• Som grund djurskyddslagstiftningen och tvärvillkoren

• Ettåriga djurartsspecifika förbindelser som kan förlängas 
årligen

• Djuruppgifterna hämtas direkt från registren för nötkreatur, 
får och getter

• vid ansökan för svin och fjäderfän ska antalet djur uppges --> kan
senare inte höjas i anmälan om djurantal

• Ersättning betalas ut för det antal djur som ansökan gäller

• Anmälan om det förverkligade antalet djur år 2022 ska 
göras senast 2.2.2023 (svin och fjäderfä)
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Fortsättning…

• Nya åtgärder för i år är fri grisning för suggor, 
samt en valfri välbefinnandeplan för alla djurarter
som ersätter de tidigare åtgärderna "Utfodring
och skötsel"

• Modellbotten https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlar
e/stod-och-finansiering/ersattning-for-djurens-
valbefinnande/valbefinnandeplaner/

• Vid gårdsbesöket kontrolleras inte
välfbefinnandeplanen

• Grundlagstiftningen granskas i samband med
gårdsövervakningar/åkerövervakningar?
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Administrativ kontroll av djurregisteruppgifter i 
samband med ersättning för djurens välbefinnande

• Den administrativa kontrollen (nötkreaturs-, får- och getregistren) görs för 

alla stödsökandes djur

• Fördröjningar i anmälningarna (t.ex. ankomst och utmönstring) 

beaktas från och med 1.1.2022, registeruppgifterna bör därmed alltid 

vara i skick!

• I åtgärden slopas ett stödberättigat djur (nötkreatur, får, getter) eller ett djur 

som eventuellt är stödberättigat under stödåret, om uppgifterna gällande 

märkning eller registreringen av djuret är felaktiga eller det finns 

fördröjningar gällande dessa uppgifter.

• Den administrativa kontrollen och gårdskontrollen har samma påföljder för 

samma fel.
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Närmare information om kraven för olika 
åtgärder:

• På Livsmedelsverkets sidor

• Nötkreatur Förbindelsevillkor för stöd för 

djurens välbefinnande 2022 - Livsmedelsverket 

(ruokavirasto.fi)

• Svin Förbindelsevillkor för stöd för djurens 

välbefinnande 2022 - Livsmedelsverket 

(ruokavirasto.fi)

• Får och getter Förbindelsevillkor för stöd för 

djurens välbefinnande 2022 - Livsmedelsverket 

(ruokavirasto.fi)

• Fjäderfän Förbindelsevillkor för stöd för 

djurens välbefinnande 2022 - Livsmedelsverket 

(ruokavirasto.fi)
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EU:s djurbidrag 2022



Ansökan om EU:s djurbidrag 2022

• Från och med i år ska stödet sökas årligen

• EU:s djurbidrag måste sökas enligt åtgärd, finns
17 åtgärder att välja mellan

• Djurbidragsåtgärder ansöks enligt gårdens
stödområde

• Alla djurregisteranmälningar ska i fortsättningen
vara i ordning innan stödperioden börjar (obs. 
Ersättning för djurens välbefinnande, registrering
och märkning; registren ska vara uppdaterade
från årets början)

• Ändringar i anmälan om deltagande gällde endast EU-
finansierade djurbidrag, anmälan om deltagande för 
nationella husdjursstöd är fortfarande i kraft tills vidare
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Stödperioderna från och med 
2022

• nötkreatursbidrag

• bidrag för slaktkvigor 1.1. -31.12.

• bidrag baserade på utfodringsdagar 
1.4.–31.12.

• bidrag för mjölkkor 1.4.–31.12.

• bidrag för tackor 1.4.–31.12.

• bidrag för hongetter 1.4.–31.12.

• bidrag för slaktlamm och -killingar 1.1.–
31.12.
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AB finländska

fastlandet
• Bidrag för mjölkkor, AB 

finländska fastlandet
• Bidrag för dikor och 

dikokvigor, åländska 
fastlandet och AB 
finländska fastlandet

• Bidrag för tjurar och 
stutar, AB finländska 
fastlandet

• Bidrag för slaktkvigor, 
åländska fastlandet och 
AB finländska fastlandet

• Bidrag för tackor, AB 
finländska fastlandet

• Bidrag för hongetter, AB-
stödområde

• Bidrag för slaktlamm och 
slaktkillingar, hela landet

Åländska fastlandet

• Bidrag för mjölkkor, 
åländska fastlandet

• Bidrag för dikor och 
dikokvigor, åländska 
fastlandet och AB 
finländska fastlandet

• Bidrag för tjurar och 
stutar, åländska fastlandet

• Bidrag för slaktkvigor, 
åländska fastlandet och 
AB finländska fastlandet

• Bidrag för tackor, 
åländska fastlandet

• Bidrag för hongetter, AB-
stödområde

• Bidrag för slaktlamm och 
slaktkillingar, hela landet

AB-områdets yttre

skärgård
• Bidrag för mjölkkor, AB-

områdets yttre skärgård
• Bidrag för dikor och 

dikokvigor, AB-områdets 
yttre skärgård

• Bidrag för tjurar och 
stutar, AB-områdets yttre 
skärgård

• Bidrag för 
skärgårdskvigor, AB-
områdets yttre skärgård

• Bidrag för tackor, AB-

områdets yttre skärgård

• Bidrag för hongetter, AB-

stödområde

• Bidrag för slaktlamm och 

slaktkillingar, hela landet

C-stödområde

• Bidrag för dikor och 
dikokvigor, C-stödområde

• Bidrag för tjurar och stutar, 
C-stödområde

• Bidrag för slaktlamm och 

slaktkillingar, hela landet

Åtgärder som söks
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Korrigering av registeruppgifterna senast 30.3.2022

Bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor, tackor och 

hongetter:

• I början av året kan registeruppgifterna korrigeras utan att felen påverkar 

bidraget

• Korrigeringen av registeruppgifterna ska göras senast 30.3.2022

• Efter 30.3.2022 ska djurens registeranmälningar göras inom 7 dagar från 

händelsen

‒ Anmälan om att tackor och hongetter har kalvat skall registreras inom 90 dagar efter 

händelse, dock senast före utgången av januari efter det nuvarande stödårets slut

• Efter 30.3.2022 leder fel i registeranmälningarna till att djuret slopas samt 

påföljder om djuret är eller eventuellt är bidragsberättigat
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31.3.2022 - referensdatum

Bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor, 
skärgårdskvigor, tackor och hongetter:

• Sökanden ska ha djuret i sin besittning i 
djurregistret allra senast 31.3.2022

• Djurhållaren ska ha ansökt om en åtgärd som 
riktar sig till djuret

• Om ett djur föds efter 31.3.2022,

➢ Är djuret inte bidragsberättigat stödåret 
2022

• Om ett djur föds 31.3.2022 eller tidigare och 
anmäls till djurregistret efter 31.3.2022,

➢ Är djuret inte bidragsberättigat stödåret 
2022
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Djuret bör vara i sökandes besittning 31.3.2022

Ankomst (händelse datum) Stödsökande Djurregistret Vad händer?

En dikokviga föds på gården

28.3.2022

Stödsökande har i februari 

2022 ansökt om bidrag för 

dikor och dikokvigor AB 

finländska fastlandet

Stödsökande har anmält om

djurets födelse 31.3.2022 i 

djurregistret

Djuret kan få djurbidrag

stödåret 2022, eftersom

djuret funnits på en 

stödsökandes ansökan om

djurbidrag vid

referensdatumet 31.3.2022

Ankomst (händelse datum) Stödsökande Djurregistret Vad händer?

En dikokviga föds på 

gården 28.3.2022

Stödsökande har i 

februari 2022 ansökt om 

bidrag för dikor och 

dikokvigor AB finländska 

fastlandet

Stödsökande har 1.4.2022 

gjort en anmälan om djurets 

födelse i djurregistret, 

stödsökanden har följt 7 

dagars anmälningstiden 

efter händelsen

Djuret kan inte få djurbidrag 

stödåret 2022, eftersom 

djuret inte funnits på en 

stödsökandes ansökan om 

djurbidrag vid 

referensdatumet 31.3.2022.

Källa: Livsmedelsverket
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Endast djurets sista innehavare får djurbidrag

Bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor, tackor och 
hongetter:

• Djurbidrag betalas endast till den sista djurinnehavaren som ansökt om en åtgärd beträffande djuret under
stödåret 2022

• för den tid djuret har varit i besittning.

• Om djuret övergår till en annan stödsökande efter den första betalningsraten, görs återkrav av för 
mycket utbetalt stöd av den föregående stödsökanden.

• Djurets nya innehavare kan få bidrag för djuret, om:

• den nya innehavaren ansökt om samma åtgärd beträffande djuret som den föregående innehavaren

• om anmälningarna om djuret till djurregistret har gjorts i tid och korrekt,

• stödvillkoren uppfylls

• den nya innehavaren är djurets sista innehavare stödåret 2022.

• Om djurets nya innehavare inte ansökt om samma åtgärd beträffande djuret som den föregående
innehavaren, kan den nya innehavaren inte få bidrag för djuret stödåret 2022. Den föregående 
innehavaren får i så fall stödet.
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Djuret överförs till en annan djurhållare

Händelse Stödsökanden Djurregistret Djurregistret Vad händer?

En dikokviga 

är såld och 

köpt av en 

annan gård 

26.3

Stödsökanden har i 

februari 2022 ansökt om 

bidrag för dikor och 

dikokvigor AB finländska 

fastlandet

Den tidigare 

djurhållaren har 

1.4.2022 gjort en 

anmälan om djurets 

utmönstring

Den nya djurhållaren 

har 26.3.2022 gjort en 

anmälan om djurets 

ankomst

Djuret finns på två gårdar på referensdagen. 

Djuret kan få djurbidrag stödåret 2022. Djuret 

slopas från den tidigare djurhållarens ansökan. 

Djurets nya djurhållare kan få bidrag stödåret 

2022 (utfodringsdagar från och med 1.4)

Händelse Stödsökanden Djurregistret Djurregistret Vad händer?

En dikokviga 

är såld och köpt 

av en annan 

gård 23.3

Stödsökanden har i 

januari 2022 ansökt 

om bidrag för dikor 

och dikokvigor AB finl

ändska fastlandet

Den 

tidigare djurhållaren har 

31.3.2022 gjort 

en anmälan om 

djurets utmönstring 

(anmälningstid 8 dagar)

Den nya 

djurhållaren har 

26.3.2022 gjort 

en anmälan om 

djurets ankomst

Djuret har inte funnits med på den tidigare 

djurhållarens ansökan på referensdagen. 

Djurets uppgifter är inte i skick innan 

referensdagen, eftersom den tidigare 

djurhållaren har gjort ett anmälningsfel. Djuret 

slopas hos den nya djurhållaren, eftersom 

djurets uppgifter inte varit i skick innan 

referensdatumet. En försenad anmälan har 

gjorts för djurets del på referensdagen. Den nya 

djurhållaren får inget bidrag för djuret stödåret 

2022.

Källa: Livsmedelsverket31.3.2022   |   30 Henrika Taimiaho



Tjur- och stutbidrag

• En berättigad tjur- eller stut måste vara i besittning av den 

stödsökande under minst 30 dagar i följd, mellan den 1 april till 31 

december 2022

• = Gårdens besittningstid 30 dagar

• Beräkningen av gårdens besittningstid börjar när ålderskravet för 

djuret är uppfyllt

• Tjurar och stutar av hankön som är stödberättigade skall vara minst 6 månader, 

men under 20 månader gamla
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Registeruppgifter (tjur- och
stutbidrag)

• Registreringsuppgifterna för tjurar och 

stutar skall vara korrekta innan 

stödperioden inleds (1.4.- 31.12.2022)

• Från och med 1.4.2022 skall 

djurregisteranmälan göras inom 7 

dagar efter händelsen
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Tjur- och stutbidrag betalas ut till den sista 
innehavaren som senast uppfyllt djurhållningsperioden

• Tjur- och stutbidrag betalas ut till den sista innehavaren av djuret om:

• hen har ansökt om djurbidrag

• anmälningarna om djuret i djurregistret har gjorts i tid och är korrekta

• det stödberättigade djuret har varit i innehavarens oavbrutna besittning i 30 dagar under 

stödåret

• stödvillkoren uppfylls

• Om ett djur inte har varit i den nya innehavarens oavbrutna besittning i 30 dagar, kan 

den nya innehavaren inte få bidrag för djuret stödåret 2022.

• den tidigare innehavaren som når den 30 dagar långa sammanhängande 

besittningsperioden, kommer då att få stödet

• Om djuret övergår till en annan stödsökande efter den första betalningsraten, görs återkrav 

av för mycket utbetalt stöd av den föregående stödsökanden.
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Den tidigare innehavarens registreringsfel påverkar 
de djurbidrag som betalas till den nya innehavaren

• Gäller alla djurbidrag som betalas på basis av 
stödberättigande dagar

• Om den tidigare innehavaren av djuret t.ex. 
har gjort en registeranmälan för sent, kan man 
inte få bidrag för djuret under stödåret 2022

• En försenad registeranmälan av den tidigare 
djurinnehavaren leder till att djuret får avslag 
samt påföljder

• En försenad registeranmälan av den nya 
innehavaren av djuret leder till att djuret får 
avslag
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Närmare information

På Livsmedelsverkets sidor:

EUs djurbidrag Ansökningsanvisningar 2022 - Livsmedelsverket 

(ruokavirasto.fi)
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CAP27 – överblick av framtiden



Behandling av CAP-
strategiplanen

• Godkännande av Finlands strategiplan i 
kommissionen sommaren/början av 
hösten 2022

• Nationellt genomförande senast 1.1.2023

• Behandling och godkännande av den 
nationella lagstiftningen

• Statsrådets förordningar

• Beredning av IT-systemen 
(stödsökning, uppföljning, 
övervakning...)
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Beredningssituation för djurbidragen

• Komissionens respons på CAP-planen saknas fortfarande

• Beskrivning av åtgärderna i CAP-planen på en allmän nivå

--> möjlighet att specifiera villkoren

• EU:s IACS-lagstiftning under slutförande

--> gränsvillkoren strax klara

• Utformning av de nya modellerna på gång (JSM, Livsmedelsverket, 

producenter och slakterier)

• Genomgång av modellerna med kommissionen
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Gränsvillkor i EU-förordningar

• Alla djur bör ha ett fast referensdatum. Ingen möjlighet till att ett 

sådant förfarande tillämpas för tjurar i år (om djurhållningsperioden är

oavbruten, kan den fungera som ett djurspecifikt referensdatum)

• Troligen blir det möjligt att betala ut stöd för ett djur till fler gårdar än

bara en.

• Eventuell möjlighet att ange mer än ett referensdatum, speciellt för 

djurarter vars produktionscykel är snabb

• Potentiella djur bör granskas även i framtiden.
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Fortsättning…

• Ett enskilt djur kan inte tas bort från ansökan, hela ansökan måste i så fall

annulleras.

• Inga undantag om brister uppdagas vid märkning- och registreringsregler

under den nya perioden. Följande fall kan inte längre accepteras:

• Ett djur utan öronmärken

• Ett djur som tappat det ena öronmärket, men annars går att identifiera

• Ett djur vars öron är trasiga och saknar därför öronmärken, men annars går att identifiera

• Möjligheten till att ha 3 slopade, men annars identifierbara djur utan att detta medför

sanktioner

• Möjligheten till att ha ett djur annanstans än på den anmälda djurhållningsplatsen, om djuret

går att lokalisera vid övervakningen
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Alternativa modeller

• En liknande foderdagsmodell som

den nuvarande med fast

referensdatum

• En modell baserad på

flytande djurhållningsperiod, där

djuren plockas från registret

• Slaktmodell

• (En ansökningsmodell som

Livsmedelsverket redan tidigare

föreslagit, där producenten anmäler

sina djur på förhand)
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Utgångspunkter för utarbetandet av CAP 
gällande ersättning för djurens välbefinnande

• Målet är fortfarande goda resultat, god ändamålsenlighet samt ökad

flexibilitet på gårdsnivå. Samtidigt strävar man efter att minska risken för 

oavsiktliga fel.

• Beredningen baseras på den aktuella periodens genomförandeerfarenheter, 

övervakningsresultat, odlarrespons, nya forskningsdata och reformen av 

djurskyddslagen samt allmänna krav på förenkling av stödsystemet och

administrativ simplifiering. På EU-nivå har biosäkerhet och minskad

användning av antibiotika lyfts fram som nya frågor.

• Ersättning för djurens välbefinnande har företräde framför grundläggande

lagstiftning, åtgärderna ska gå att kontrollera och också vara rimliga för 

producenten.
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Ersättning för djurens välbefinnande
Nötkreatur Svin Får

Getter

Fjäderfä

Välbefinnandeplan Välbefinnandeplan Välbefinnandeplan Välbefinnandeplan

Nötkreaturens kalvnings-, 

skötsel- och sjukboxar

Fri grisning Förbättrade förhållanden Förbättrade förhållanden

Förbättrade förhållanden

för kalvar

Förbättrade

grisningsförhållanden

Betesgång

Förbättrande

av omständigheter för 

nötkreatur av hanligt kön

Förbättrade förhållanden för 

suggor och gyltor

Betesgång Förbättrade förhållanden för 

avvanda grisar

Utomhusvistelse Förbättrade förhållanden för 

slaktsvin
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Välbefinnandeplan

• Välbefinnandeplanen är en årlig verksamhetsstyrnings- och 

utvecklingsplan som omfattar gårdsspecifika åtgärder för djurens 

välbefinnande, hälsovård och biosäkerhet

• Odlaren ska årligen göra upp planen och utarbeta den med hänsyn till 

gårdens förhållanden och produktionssätt

• Bör beskriva förhållanden, beredskap för störningar, genomförande av 

produktion och utfodring, smittoskydd, förbättrande av välbefinnande 

samt eventuella observationer och utvecklingsbehov
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