Välfärdplan för svingårdar
samt stödet för djurens
välbefinnande år 2022

Förbindelse för djurens välbefinnande för svin
• Ansökningstid 13.1.-2.2.2022 via Vipu eller blnr 472
• Vid ansökan ska det uppskattade antalet svin under året 2022 anges.
Obs! antalet kan ej höjas under året.

• Stödet betalas på det genomsnittliga djurantalet per djurgrupp under
året 2022 baserat på de djurantal som anmälts till svinregistret.
• Det verkliga djurantalet 2022 (baserat på svinregistret) ska anmälas i
Viputjänsten senast 2.2.2023
• Djurantalsanmälan baserat på djurmängderna i svinregistret 2021
ska anmälas i Viputjänsten eller på blankett 461 senast 2.2.2022.
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Djurens välbefinnande stödet
• Ersättning betalas bara för åtgärder som är ”strängare” än lagstiftning
• Minimiantal djurenheter (de) som krävs för stödet är 15 och denna
mängd svin ska djurägaren ha i sin besittning varje dag förutom
produktionsuppehåll som ingår i produktionen.
• 15 de svin är:
• Sugga 0,5 de x 30st = 15 de
• Övriga svin 0,3 de x 50 st = 15 de
• Grisar 0-3 mån räknas 2/3 av mängden, 1/3 räknas till suggan (t.ex.
På 100 grisar räknas 66,6 st )
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2. Villkor för ersättningen för svins
välbefinnande
2.1. Välbefinnandeplan för svin, Nytt år 2022

2.2. Utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor
2.3. Förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls
2.4.a Förbättrande av grisningsförhållandena
2.4.b Fri grisning för suggor och gyltor, Nytt år 2022
2.5. Ströade boxar för avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin
2.6. Smärtlindring för smågrisar av hankön före och efter kirurgisk kastrering
2.7. Stimulans för svin
2.8. Sjuk- och behandlingsboxar för svin
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NTM-centralen i Österbotten

2.1. Välbefinnandeplan för svin
• Gäller alla svin på gården, med undantag av diande grisar
• Betalas för alla djurgrupper, i åldersklassen 0-3 månader betalas 2/3 av
antalet (1/3 = diande räknas till suggan)
• När de gäller andra djurgrupper beaktas hela djurantalet

• Gården ska ha en övergripande välbefinnandeplan för svin från börjande av
perioden som ska bifogas ansökan senast 2.2.2022
• Välbefinnandeplanen uppdateras årligen och ska innehålla
utvecklings-, och gårdsspecifika åtgärder för svinens välbefinnande,
hälsovård och biosäkerhet.
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NTM-centralen i Österbotten

2.1.Välbefinnandeplan fortsättning
I Planen ska beskrivas:
Förhållanden på djurhållningsplatsen (Beskrivning av svinhuset, 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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2.1.Välbefinnandeplan fortsättning
•
•
•
•

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 10€/de
• Väbefinnandeplaner (livsmedelsverket.fi)
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2.2. Utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor
• Minst 8 månader gamla suggor och gyltor
• Om vädret tillåter daglig rastning för suggor och gyltor under
dräktighetsveckorna 5-15 under tiden1.5-30.9. eller minst 2 ggr/veckan året
runt. Utomhusvistelsen kan inskränkas på grund av djursjukdomar och de
beaktas.
• Möjlighet att böka och vältra sig om sommaren
• Över utevistelsen förs journal
• Ersättningen baseras på ströet och merarbetet 33€/de
• Åtgärden kan inte väljas av en ekologisk svingård.
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NTM-centralen i Österbotten

2.3. Förbättrande av de förhållanden under vilka
suggor och gyltor hålls
• Djurgruppen över 8 månader gamla suggor och gyltor
• I gruppboxar ska den sammanlagda fria golvytan utanför häckarna vara
minst 2,25 m²/djur, där minst 1,3 m²/djur ska utgöra välströat
liggunderlag med helt golv.
• Ersättningen baserar sig på merarbetet, ströet och inkomstbortfall som
minskning av djurantal medför 38€/de
• Åtgärden kan inte väljas av en ekologisk svingård.
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NTM-centralen i Österbotten

2.4.A Förbättrande av grisningsförhållande
• Minst 8 månader gamla suggor och gyltor
• Möjlighet att välja åtgärden för bara en del av gårdens suggor. Vid ansökan ska
antalet grisningsboxar som lämpar sig för fri grisning uppges.
• Möjlighet att grisa fritt, suggan får vara i grisningshäcken tidigast 2 dygn före
förväntad grisning och högst 3 dygn efter grisning ( undantag: om suggan är orolig
eller aggressiv då högst 7 dygn). Journal ska föras över användning av
grisningshäckarna
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2.4.A Förbättrande av grisningsförhållanden
• Grisningshäcken ska monteras ner så fort som möjligt max. 7 dygn
• Grisningsboxens yta minst 6 m², varav smågrisarna ska ha minst 1 m²
där boxkonstruktionerna skyddar dem

• NYTT Byggen som görs 1.1.2022-> 7 m² ( stöd först -23)
• Smågrisarna ska ha en välströad liggplats där alla smågrisar får plats
att ligga ned samtidigt
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2.4.A Förbättrande av grisningsförhållande
• Hela tiden tillgång till bomaterial och strö
• Ersättning baserar sig på merarbetet, ströet och inkomstbortfallet som
minskning av djurantalet medför 436€/de.

• Åtgärden kan inte väljas av en ekologisk svingård
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2.4.B Fri grisning för suggor och gyltor
•

Minst 8 mån gamla suggor och gyltor

•

Möjlighet att välja åtgärden för bara en del av gårdens suggor. Vid ansökan ska antalet
grisningsboxar som lämpar sig för fri grisning uppges.

•

Få röra sig fritt före grisning, under hela grisningstiden och under hela digivningsperioden.

•

Endast i undantagsfall och tillfälligt får suggan/gyltan hindras att röra sig fritt
(veterinärmedicinska orsaker, smågrisarnas säkerhet) Journal, anteckningar varför

•

Det ska finnas tillräckligt med löst bobyggningsmaterial samt strö
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2.4.B Fri grisning för suggor och gyltor
• Smågrisarna ska ha 1 m² stort område dit suggan ej når
• Smågrisarnas ”bo” liggplats skall ha tak och vara möjligt att värma
• Byggen som görs 1.1.2022-> 7 m². Vändradie i boxen minst 170 cm
(stöd först 2023)
• Vid ansökan skall gården uppge hur många av gårdens
grisningsboxar som är 6m²
• Ersättningen baserar sig på merarbetet, ströet och inkomstbortfallet
som minskning av djurantalet medför 500€/de.
• Åtgården kan inte väljas av en ekologisk svingård
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2.5. Ströade boxar för avvanda grisar, unga
avelssvin och slaktsvin
• Avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin
• En välströad liggplats med helt golv där alla svin får plats att ligga ned samtidigt
• Antingen djupströbädd, tjock ströbädd eller strö och 2-klimatsbox.

• Kan inte väljas samtidigt som åtgärden stimulans för svin (2.7)
• Betalas för grisar (0-3 mån, 2/3 av antalet)
• Slakt och unga avelssvin 3-8 mån (100 % av antalet)

• Ersättningen baserar sig på merarbetet och ströet 59 € /de
• Åtgärden kan inte väljas av en ekologisk svingård
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NTM-centralen i Österbotten

2.6. Smärtlindring för smågrisar av hankön före
och efter kirurgisk kastrering
2.6. Smärtlindring:
• I samband med kirurgisk kastrering (under 7 dygn) och dagen efter den ges
smärtstillande medel som injektion för behandling av kvarstående smärta.
• Stödet betalas för 0-3 månader gamla smågrisar av hankön vid svinstallar
för smågrisproduktion. ( 50 % av djurmängden)
• Ersättningen baserar sig på merarbetet och materialkostnaderna 27€/de
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NTM-centralen i Österbotten

2.7. Stimulans för svin
•

Gäller alla svin på gården, med undantag av diande grisar

•

Betalas för alla djurgrupper, i åldersklassen 0-3 månader betalas 2/3 av antalet (1/3 =
diande räknas till suggan)

•

Både fasta stimulerande föremål och stimulerande föremål som tillförs dagligen (t.ex. ved
klabbar som hängs upp eller skruvas fast, rep/säckar av naturfiber).

• Antalet fixerade fasta stimulerande föremål av naturmaterial
svin-> 7 svin 2 st-> 13 svin ->3 st. osv.

åtminstone 1 per 6

• Mängden löst material som tillförs dagligen (halm, spån, papper, torv) ska oavbrutet
vara sådan att alla svin i boxen kan använda sig av materialet samtidigt.
•

Åtgärden kan inte väljas samtidigt som åtgärden ströade boxar för avvanda grisar och
slaktsvin (2.5)

•

Ersättning baserar sig på merarbetet och materialkostnaderna 13€/de
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2.8. Sjuk- och behandlingsboxar
•

Alla svin, med undantag för diande smågrisar

•

Betalas för alla djurgrupper, i åldersklassen 0-3 månader betalas 2/3 av antalet (1/3 =
diande räknas till suggan)

•

Sjuka eller skadade svin ska förflyttas till en sjuk- och behandlingsbox, där det hela tiden
ska finnas t.ex. tillräckligt med vatten av god kvalitet

•

I boxen kan finnas flera svin, men det ska finnas beredskap att inhägna djur för sig

•

Välströad liggplats med helt golv för varje djur i boxen

•

Möjlighet att värma djuret

•

Minst 5 % av utrymmesbehovet för det totala antalet svin på djurhållningsplatsen

•

Ersättningen baseras på merarbetet och ströet 19 €/de
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NTM-centralen i Österbotten

Beloppet av ersättningen för svins välbefinnande
2022
€/de

2.1. Välbefinnandeplan för svin

10

2.2. Utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor

33

2.3. Förbättrande av de förhållanden under vilka suggor
och gyltor hålls

38

2.4.A Förbättrande av grisningsförhållandena

436*

2.4.B Fri grisning

500*

2.5. Ströade boxar för avvanda grisar, unga avelssvin
och slaktsvin

59

2.6 Smärtlindring före och efter kirurgisk kastrering 27
2.7. Stimulans för svin

13

2.8. Sjuk- och behandlingsboxar

19

*Landsbygdsprogrammets stödtak på 500€/ de. Påverkas av åtgärder för
suggor/gyltor 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 och 2.8
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26-01-2022

Annat aktuellt
• Anmälan av djurantalet för år 2021 sista 4 månader (september –
december) ska göras till svinregistret senast 31.1.2022
• Anmälan av år 2021 års djurantal till Vipu- tjänsten eller på blankett
462 senast 2.2.2022. OBS ! Kontrollera så att mängderna
överensstämmer.
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Annan fakta
•

Granskningslistor kommer från Livsmedelsverket.

•

Granskningsurval ungefär 5% av ansökta gårdar.

•

År 2021 tot.154 svingårdar (137+17)

•

Svingårdar som ansökt om dvb. tot.119 (107+12)

•

Efter meddelande om övervakning så ska granskningen påbörjas inom 48 timmar. (Orsak
till förhandsanmälan).

•

Granskning av högst två svingårdar i veckan/ team, svingården 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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