Ersättning för
djurens välbefinnande
Fjäderfä

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

•

T.ex. betesgång förbättrar djurens välbefinnande och påverkar också landskapsvården
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Förbindelse djurens välbefinnande fjäderfä
•

Ansökningstid 13.1-2.2.2022 via Vipu eller blnr 472

•

Ettåriga förbindelser 1.1.2022-31.12.2022

•

Vid ansökan ska det uppskattade antalet fjäderfä under året 2022 anges. Obs! antalet kan
ej höjas under året.

•

Stödet betalas på det genomsnittliga djurantalet under året 2022 som funnits i sökandens
besittning

•

Det verkliga djurantalet 2022 ska anmälas i Viputjänsten senast 2.2.2023

•

Djurantalsanmälan baserat på 2021 års djurantal ska anmälas i Viputjänsten eller på
blankett 461 senast 2.2.2022.

•

Stödet betalas ut i två rater December 2022 och Juni 2023
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Villkor för ersättning
•
•

Ersättningen betalas bara för åtgärder som är ” strängare” än djurskyddslagstiftningen
Värphöns, broilrar och kalkoner, inte moderdjur

Minimiantal
1000 st höns = 14 de
10 000 st broiler = 70 de
2000 st kalkoner = 60 de
•
•
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Sökanden ska ha minimiantalet djur i sin besittning varje dag under hela
förbindelseperioden med undantag för sedvanliga produktionsuppehåll som hör till
produktionssättet
Ersättning betalas för fjäderfä som omfattas av villkoret
NTM-centralen i Österbotten

4. Åtgärder för ersättningen för fjäderfäs
välbefinnande
4.1. Välbefinnandeplan för fjäderfä Nytt år 2022

4.2. Förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls (slakteriets
köttbesiktningsrapporter)
4.3. Förbättrande av luftkvaliteten i värphönserier (avlägsna spillning 3 ggr/vecka, NH3-halten
per vecka)
4.4. Stimulerande föremål för fjäderfä (hängande rep, träbitar och plastföremål)
4.5. Nivåer, ramper och sittpinnar för fjäderfä (inte sittpinnar för värphöns)
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4.1. Välbefinnandeplan för fjäderfä
•

Alla värphöns, broilrar och kalkoner

•

Betalas för alla djurgrupper av fjäderfä

•

Gården ska ha en övergripande välbefinnandeplan för fjäderfä från börjande av perioden
som ska bifogas ansökan senast 2.2.2022

•

Välbefinnandeplanen uppdateras årligen och ska innehålla utvecklings-, och
gårdsspecifika åtgärder för fjäderfän välbefinnande, hälsovård och biosäkerhet.

•

För varje djurgrupp en skriftlig utfodringsplan som baserar sig på kalkyler och där djurens
tillväxt, produktionsnivå och produktionsskede har beaktats
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4.1. Välbefinnandeplan för fjäderfä
•

I Planen ska beskrivas:

•

Förhållanden på djurhållningsplatsen (Beskrivning av anläggningen, avdelningar,
utfodrings-, utgödslingssystem m.m.

•

Genomförande av produktion (beskrivning av produktion)

•

Beredskap för funktions störningar (f.d. Plan vid händelse av funktionsstörningar)

•

För varje djurgrupp en skriftlig ikraftvarande utfodringsplan som baserar sig på kalkyler
(Bilaga)

•

Foderanalys på den huvudsakliga foderkomponenten (Bilaga)
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1. Välbefinnandeplan för fjäderfä
•

Sjukdomsskyddet på gården (hälsovårdsplan)

•

Förbättrande av välbefinnandet (hälsovårdsplan)

•

Eventuella observationer och utvecklingsbehov (hälsovårdsplan)

•

Ersättningen för åtgärden baserar sig på den tid som åtgår till att göra upp planen och
kostnader för foderanalyser och planering av utfodring 9€/de

•

Välbefinnandeplaner (livsmedelsverket.fi)
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4.2. Främjande av de förhållanden under vilka
broilrar och kalkoner hålls
Alla broilrar och kalkoner
•

Djurägaren ska oavbrutet kontrollera och sköta om uppvärmningen och ventilationen,
luftfuktigheten och övriga omständigheter i anläggningen.

•

Villkoren gäller alla broiler och kalkoner som gården har i sin besittning

•

Ersättning betalas för medeltalet godkända / omgång slaktade broiler och slaktade kalkoner

•

T.ex platser 10 000, slaktade 4 omgångar (10 000 x 4= 40 000/ 4 = 10 000 – kasserade
djur)

•

Vid ansökan ska uppges det uppskattade antalet st. broiler, kalkoner
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4.2. Främjande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner
hålls
Slakterirapporter
• Broiler högst 1% kassering av slaktkroppar p.g.a. ödem samt bedömmning av
hudinflammation på trampdynor under 40 poäng -> under 30 poäng beaktas inte andelen
kroppar som kasserats p.g.a. ödem
• Kalkon används som mätare %-andelen underkända hela slaktkroppar per slaktparti. De
ska vara under 6,5 % för partier som slaktats 1.5–30.9 och
under 5 % för partier som slaktats 1.10–30.4.
• I procentandelen hela kroppar som kasserats beaktas inte procentandelen kroppar som
kasserats på grund av färska krosskador, frakturer eller på grund av något annat än
fågeluppfödarens verksamhet.
• Beaktas partier som slaktats senast 31.1.2023
• • Slaktrapporterna lämnas in till kommunen i samband med anmälan om djurantal senast
2.2.2023
• Ersättningen baserar sig på merarbetet som förbättrandet i förhållandena på anläggningen
medför 10€/de
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4.3. Förbättring av luftkvaliteten i värpstall
Alla värphöns

•

Spillningen avlägsnas från stallet minst tre gånger per vecka, (golv+ eventuella nivåer)

•

I hönserier ska ammoniakhalten i luften per vecka vara under 18 ppm i ett golvhönseri och
under 8 ppm i ett hönseri med inredda burar.

•

Gården ska ha ventilationsanläggning som lämpar sig för mätning av ammoniakhalten eller
skaffa utrustning för engångsmätning av ammoniakhalten

•

Det ska föras journal över utgödslingen och luftens ammoniakhalt.

•

Ersättningen baserar sig på det merarbete som hänför sig till utgödsling och
ammoniakmätning 5€/de
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4.4. Stimulerande föremål
Alla värphöns, broilrar och kalkoner
• Kan inte väljas till hönshus med inredda burar
• Stimulerande föremål är t.ex. hängande rep, träbitar som hänger i kedjor
eller plastföremål som fåglarna kan rulla
• I avdelningarna i ett kalkonstall ska det finnas minst 2 stimulerande föremål
per varje påbörjad 100 m²
• I stallar med broilrar och värphöns ska det finnas minst 4 stimulerande
föremål per varje påbörjad 100²
• När föremålen placeras tas i beaktande hygien och underhåll samt att
föremålen ej skadas och blir ”farliga”
• Ersättning baserar sig på de stimulerande föremålen samt underhållet på
dessa 7€/de
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4.5. Nivåer, ramper och sittpinnar
•

Alla värphöns, broilrar och kalkoner; ändå inte hönshus med inredda burar, sittpinnar
kan inte väljas för värphöns

Värphöns
•

Ska ha nivåer och ramper, sittpinnar räknas ej.

•

I hönshus med flervåningssystem för frigående hönor anses golvytan och våningsytorna
ingå i avdelningens yta

•

Alla fjäderfän ska ha nivåer eller ramper som utgör minst 10 procent av avdelningens yta.
T.ex. Avdelningens yta 1000m² x 0,10 = 100m²
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4.5. Nivåer, ramper och sittpinnar
Broiler och kalkoner

•

Minst 10 % av slaktfjäderfäna ska ha sittpinne så att varje broiler har minst 15 cm sittpinne
och varje kalkon minst 20 cm sittpinne. T.ex. Kalkon 4000st x 0,10 x 0,20m= 80m

•

Alla fjäderfän ska ha nivåer eller ramper som utgör minst 10 procent av hallens yta. T.ex.
5% nivå 5 % ramp.

•

Nivåerna, ramperna och sittpinnarna ska vara hållbara och säkra.

•

Material kan vara trä, plast eller metall, sittpinnarna ska vara runda så att fåglarna kan
kröka sina tår runt de.
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Beloppet av ersättningen för fjäderfäs
välbefinnande
€/de

4.1. Välbefinnandeplan för fjäderfä

9

4.2. Främjande av de förhållanden under vilka
broilrar och kalkoner hålls

10

4.3. Förbättring av luftkvaliteten i värpstall

5

4.4. Stimulerande föremål för fjäderfä

7

4.5. Nivåer, ramper och sittpinnar för fjäderfä

15

ersättning för värphöns

11

ersättning för kalkoner

14

ersättning för broilrar
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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
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Annat aktuellt
• Anmälan av år 2021 års djurantal till Vipu- tjänsten eller på blankett
462 senast 2.2.2022. OBS ! Kontrollera så att mängderna
överensstämmer.
Djurlagstiftning sammandrag (livmedelsverket.fi)
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NTM-centralen i Nyland/Esme Manns

Annat aktuellt
• 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 fjäderfä gårdar i veckan/ team, fjäderfägården
granskas först på dagen.
• Använder gårdens egna skodon och halare, alternativt egna stövlar
engångshalare och engångsskoskydd.
• Ely-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

Tackar!
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