Ersättning för djurens välbefinnande
Nötdjur

Målen med ersättningen för djurens
välbefinnande
• Förbättra djurens välbefinnande

• Främja en mer artspecifik skötsel av produktionsdjuren
• Öka jordbrukarnas medvetenhet om de faktorer som inverkar på djurens
välbefinnande – också via rådgivning för gårdarna

• Uppfylla konsumenternas förväntningar
• Betesgång förbättrar djurens välbefinnande och påverkar också
landskapsvården

2

Förbindelse djurens välbefinnande nötdjur
• Ansökningstid 13.1-2.2.2022 via Vipu eller blnr 472
• Ettåriga förbindelser,1.1.2022-31.12.2022
• Baserar sig på uppgifterna i nötregistret
• Händelser ska anmälas inom 7 dygn till nötregistret, (födelse, köp,
försäljning, förflyttning, dödsfall).
• Öronmärkning senast vid 20 dagars ålder, tidigare om djuret flyttas före
det.
• Betalas på basis av det genomsnittliga antalet djur per djurgrupp som
beräknas enligt nötregistret under stödåret.
• Stödet betalas ut i två rater December 2022 och Juni 2023
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Allmänt
•

Ersättningen betalas bara för åtgärder som är ” strängare” än djurskyddslagstiftningen

•

Minimiantal djur 15 djurenheter måste uppfyllas hela tiden, förutom vid produktionsuppehåll
som ingår i produktionen, tex omgångsuppfödning tjurar, kalvar

•

15 de nöt är:
•

Tjurar, kor och annan nöt över 2 år (24 mån) 1,0 de x 15st = 15de

•

Nötkreatur 6 mån.-24 mån. 0,6 de x 25 st = 15 de

•

Nötkreatur under 6 mån. 0,4 de x 37,5 st = 15 de

Ersättning betalas endast för den djurgrupp som ingår i åtgärden:
t.ex. en gård med mjölkboskap föder årligen upp 30 kalvar.
Det innebär 0 - 6 mån. gamla kalvar per år: 30 x 0,4 (koefficienten för kalvar) x 0,5 år = 6 de
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1. Villkor för ersättningen för nötkreaturs välbefinnande
Åtgärder:
1.1. Välbefinnandeplan för nötkreatur nytt, 2022
1.2. Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar
hålls (a, b eller c)
1.3. Förbättrande av de förhållanden under vilka minst
månaders gamla nötkreatur hålls (a eller b)
1.4. Betesgång och rastning för nötkreatur (a eller b)
1.5. Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar (a och/eller b)
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1.1. Välbefinnandeplan för nötkreatur
• Gäller gårdens alla nötdjur
• Betalas för alla djurgrupper

• Gården ska ha en övergripande välbefinnandeplan från början av
förbindelseperioden
• Bifogas ansökan senast 2.2.2022

• Välbefinnandeplanen uppdateras årligen och ska innehålla utvecklings-,
och gårdsspecifika åtgärder för nötkreaturens välbefinnande, hälsovård och
biosäkerhet. Samt beskrivning av gårdens förhållanden och produktionssätt.
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1.1. Välbefinnandeplan för nötkreatur
• I planen ska beskrivas:
• Förhållande på djurhållningsplatsen (beskrivning av laduården, avdelningar,
utfodring, utgödsling m.m.)
• Genomförande av produktion (beskrivning av produktionen ->
produktionsinriktning)
• Beredskap för funktionsstörningar (f.d. Plan vid händelse av funktionsstörningar)
• För varje djurgrupp en ikraftvarande utfodringsplan (Bilaga)
• Foderanalys på den huvudsakliga foderkomponenten (Bilaga)
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1.1. Välbefinnandeplan för nötkreatur
•
•
•
•

Sjukdomsskyddet på gården (hälsovårdsplan)
Förbättrande av välbefinnandet (hälsovårdsplan)
Eventuella observationer och utvecklingsbehov (hälsovårdsplan)
Ersättningen för åtgärden baserar sig på den tid som åtgår för att
göra upp planen och kostnader för foderanalyser och planering av
utfodring 18€/ de
• Välbefinnandeplaner (livsmedelsverket.fi)
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1.2. Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls
Endast en av dessa kan väljas
1.2a. Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls I
• Kalvar under 6 mån.
• gruppbox från 1 månads ålder, utrymmeskrav 1-3 mån tot. 1,8m2 / 0,9 m2 fast golv, 3-6 mån tot. 2,25 m2/ 1,1 m2
fast golv
• Välströad och mjuk liggplats med helt golv
• Under diperioden fri utfodring med tuttflaska och grovfoder från 1 vecka ->
• Avhorning får endast ske med användning av smärtlindring som ges av veterinär
• Ersättningen baserar sig på ströet, merarbetet och veterinärarvodena samt det inkomstbortfall som minskningen
av djurantalet medför. 439€/de
1.2b. Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls II
• Samma som 1.2a, förutom utrymmeskravet enligt grundlagstiftning 1,5-1,8 m²/kalv.
• Ersättningen baserar sig på ströet, merarbetet och veterinärarvodena 292 €/de
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1.2 C Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls
på dikogårdar
1.2c. Förbättrande av de förhållanden under vilka dikokalvar hålls
•

Kalvar under 6 mån. av köttras

•

Hela tiden tillgång till grovfoder 1 vecka ->

•

Utrymmeskrav moder + kalv 10 m²

•

Välströad och mjuk liggplats med helt golv

•

Om en dikogård som valt denna åtgärd även har kalvar som inte är dikokalvar ska villkoren för
åtgärd 1.2b iakttas för dem

•

Ersättningen baserar sig på ströet, det inkomstbortfall som minskningen av djurantalet medför
och merarbetet 234 €/de
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1.3. Förbättrande av de förhållanden under vilka nötkreatur
hålls
Inte för nötkreatur som föds upp utomhus.
Ersättning betalas inte för Bison, Highland Cattle, Galloway eller Texas Longhorn.
Bara det ena alternativet kan väljas.
1.3a. Nötkreatur minst 6 månader gamla
• Välströad och mjuk liggplats med helt golv
• Köttnöt (också dikor och dikokvigor) får inte hållas uppbundna
• Ersättningen baserar sig på ströet samt merarbetet 43€/de
1.3b. Minst 12 månader gamla nötkreatur av hankön
• Välströad liggplats eller mjuka konstruktioner på spaltgolv (gummimatta, gummibeklädd spalt)
• gruppboxar i varma stallar 4,5 m² / djur och i kalla stallar 6,5 m²/djur
• Nötkreatur får inte hållas uppbundna
• Ersättningen baserar sig på ströet, merarbetet och det inkomstbortfall som minskning av djurantalet medför samt
kostnader för användning av t.ex gummibeklädd spalt 126€/de
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1.4. Betesgång och rastning för nötkreatur
Inte för nötkreatur som föds upp utomhus. Ersättning betalas inte för Bison eller Highland Cattle. Inte för
gårdar med ekologiska nötkreatur. Bara det ena alternativet får väljas.
Det ska föras journal över betesgång och rastning !
1.4a. Betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden
• Minst 6 mån. gamla nötkreatur på bete 60 dgr 1.5-30.9 och annars rastning 2 dgr/vecka när vädret
medger det
• Betesgång för tjurar kan ersättas med rasthage; krav på yta 6 m²/nötkreatur (rasthagen alltid minst 50 m²).
Ersättningen baserar sig på merarbetet som betesgången orsakar 49€/de
1.4b. Långvarigare betesgång under betesperioden
• Minst 6 mån. gamla nötkreatur, inte tjurar, på bete 90 dgr 1.5-30.9.
Ersättningen baserar sig på merarbetet som betesgången orsakar 24€/de
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1.5. Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur
1.5a. Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor
•

Välströad torr liggplats med helt golv

•

Möjlighet att hålla djuret eller rummet varmt

•

Möjlighet att mjölka i sjukboxen (maskinellt)

•

Antal separata fasta boxar eller boxar som monteras ihop av delar 1/20 kor, krav på yta 11 m²/djur.

•

Ersättningen baserar sig på ströet, merarbetet och det inkomstbortfall som minskning av djurantalet medför 18€/de

1.5b. Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur

•

Andra nötkreatur än kalvar yngre än 2 mån och mjölkkor + dikor

•

Spaltgolv med mjuka konstruktioner möjligt för nötkreatur äldre än 6 mån.

•

Antal separata fasta boxar eller boxar som monteras ihop av delar 1 /50 nötkreatur, krav på yta 6 m²/djur för
nötkreatur under 12 mån. och 10 m²/djur för nötkreatur över 12 mån.

Ersättningen baserar sig på ströet, merarbetet och det inkomstbortfall som minskning av djurantalet medför 15€/de
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1.5b. Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur
Kravet på antalet kvadratmeter ska alltid uppfyllas, dvs. den situation som råder vid tidpunkten för övervakningen är avgörande. För
varje påbörjat 50-tal nötkreatur som är minst 12 mån. ska det finnas 10 m²-boxar, men sammanlagt räcker det med en box för varje
påbörjat 50-tal nötkreatur.

1. Räkna ut antalet boxar (1/påbörjat 50-tal djur)
2. Räkna ut totalantalet 10 m²-boxar (påbörjat 50-tal/djur över 12 mån.)
3. Resten av boxarna 6 m²
Exempel:
•

färre än 50 nötkreatur i olika ålder (inte mjölkkor) -> en box som är 10 m²

•

45 nötkreatur som är yngre än 12 månader och 45 nötkreatur som är åtminstone 12 månader ->
2 boxar: 6 m² + 10 m² =16 m²

•

5 nötkreatur som är yngre än 12 månader och 55 nötkreatur som är åtminstone 12 månader ->

2 boxar: 2 x 10 m² =20 m²
•

130 nötkreatur som är yngre än 12 månader och 110 nötkreatur som är åtminstone 12 månader ->
5 boxar: 2 x 6 m² + 3 x 10 m² = 42 m²

•

130 nötkreatur som är yngre än 12 månader och 140 nötkreatur som är åtminstone 12 månader ->

6 boxar: 3 x 6 m² + 3 x 10 m² = 48 m²
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Boxarnas antal behövs i
beräkningen, men vid
övervakningen ses endast
på den totala ytan, som
kan bestå av olika antal
boxar (så länge minimi yt
kraven uppfylls).

Beloppet av ersättningen för nötkreaturs välbefinnande 2022
€/de
1.1. Välbefinnandeplan för nötkreatur
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1.2a Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls I

439

1.2b Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls II

292

1.2c. Förbättrande av de förhållanden under vilka dikokalvar hålls

234

1.3a Förbättrande av de förhållanden under vilka minst 6 månader
gamla nötkreatur hålls

43

1.3b Förbättrande av de förhållanden under vilka minst 12 månader
gamla nötkreatur av kön hålls som föds upp för köttproduktion

126

1.4a Betesgång under betesperioden och rastning utanför
betesperioden för nötkreatur

49

1.4b Långvarigare betesgång under betesperioden för nötkreatur

24

1.5a Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor

18

1.5b Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur
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Djurenhetskoefficienter inom ers. för djurens välb.
Används också inom andra stödsystem

de/djur

tjurar, kor och andra nötkreatur över 2 år

1,0

nötkreatur 6 mån. - 2 år

0,6

kalvar under 6 mån.

0,4

suggor

0,5

andra svin

0,3

-avvanda smågrisar: 2/3 med från åldersklassen 0-3 mån.
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får och getter, äldre än 1 år

0,2

lamm och killingar, äldre än 3 mån.

0,06

värphöns

0,014

broilrar

0,007

kalkoner

0,03

Annan fakta
• Granskningslistor kommer från Livsmedelsverket.
• Granskningsurval ungefär 5% av ansökta gårdar
• Efter meddelande om övervakning så ska granskningen påbörjas inom 48 timmar. (Orsak till
förhandsanmälan).
• Granskning av högst två gårdar per dag/ team, Använder gårdens egna skodon och halare,
alternativt egna stövlar engångshalare och engångsskoskydd.
• NTM-centralen har ett Ozoneringsskåp dit ytterkläder, arbetsredskap och skor decinficeras efter
gårdsbesöken.
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Kontaktuppgifter
Jan Asplund
• tel. 050 3128 731
• Email: jan.asplund@ely-keskus.fi
• Djurlagstiftning sammandrag (livsmedelsverket.fi)
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Tackar
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