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Övergripande
Nr i SFC
2014
8.2.1
8.2.1.1

Rubrik

Text

Namn på åtgärd
Rättslig grund

Djurens välbefinnande
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd
för landsbygdsutveckling, artikel 33.
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om
finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma
jordbrukspolitiken
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om
fastställandet av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden,
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska
havs- och fiskerifonden
 Delegerade akter – Inte klara ännu
 Genomförandeakter – Inte klara ännu
 Svensk förordning – Inte klar ännu
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8.2.1.2

Generell beskrivning av åtgärd

8.2.1.3
–1

Bidrag till fokusområde

8.2.1.3
-2

Bidrag till horisontella kriterier

8.2.1.5

Verifierbarhet och
kontrollbarhet

8.2.1.5.
1

Risk vid implementering av
åtgärden

 Svenska föreskrifter – Inte klara ännu
Syftet med åtgärden är att förbättra djurvälfärden hos djur som primärt hålls
för livsmedelsproduktion. Åtgärden syftar till att
- anpassa foder och utfodring till djurens naturliga behov i olika
produktionsfaser och produktionssystem
-

3a– Åtgärden bidrar till att på ett bättre sätt integrera primärproducenter i
livsmedelskedjan genom att stöd ges till insatser som är ändamålsenliga för
djurens välfärd och därmed kvaliteten i produktionen.
3a - Åtgärden bedöms kunna få en svag positiv påverkan på miljö, klimat och
innovation. Bättre hälsa och hållbarhet leder till ökad produktivitet (större
livstidsproduktion och lägre rekryteringsbehov) vilket är positivt för klimatet då
det minskar växthusgasutsläppen per producerad mängd mjölk, kött m.m.
Det utbetalande organet och förvaltningsmyndigheten har för varje stödregel
gjort en bedömning av om regeln är möjlig att kontrollera och verifiera. För
regler som har bedömts som riskfyllda eller är svåra att kontrollera eller
verifiera har myndigheterna försäkrat sig om att kontrollen kommer kunna
göras på ett tillfredsställande sätt.
Som underlag för bedömning av åtgärderna har även resultat från revisioner,
kontroller, avslag och upphävande av stöd i nuvarande landsbygdsprogram
beaktats.
I analysen av riskområdena för landsbygdsprogrammet 2007-2013
identifierades att det inom följande områden fanns risker för flera åtgärder.
•
Relevanta kontrollsystem
•
IT-system inklusive information
•
Ansökan om utbetalning
Då detta är en ny åtgärd är det i sig en risk.

8.2.1.5.

Begränsande åtgärder

Relevanta kontrollsystem:
2

2

Förvaltningsmyndigheten och det utbetalande organet fastställer rutiner för
administrativa kontroller och instruktioner för kontroller på plats.
Information:
Inför uppstarten av programmet kommer en omfattande utbildning av berörda
handläggare genomföras. Information till sökande och intressenter kommer
att framförallt vara webbaserad och därmed lätt kunna hållas uppdaterad.
IT-system:
IT-system utvecklas så att alla kontroller som kan göras maskinellt görs i
systemet. Även beräkningar görs av IT-systemet. IT-systemet genererar även
beslut enligt satta mallar och texter vilket förbättrar möjligheten för att
stödmottagarna ska få tydliga beslut.
Ansökan om utbetalning:
Användning av e-tjänst vid inlämnande av ansökan ger möjlighet att få in mer
korrekta ansökningar.
Ny åtgärd:
Genom informationsinsatser och utbildning minskas risken för fel.

8.2.1.5.
3

Helhetsbedömning av
kontrollbarhet och
verifierbarhet

Det utbetalande organet och förvaltningsmyndigheten bedömer att samtliga
åtgärder är verifierbara och kontrollerbara på ett tillräckligt sätt.
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8.2.1.6

Metod för beräkning av stöd

Djurvälfärdsersättningar ska kompensera stödmottagaren för de merkostnader
och inkomstbortfall som villkoren inom djurvälfärdsersättningar ger upphov till
utöver de kostnader som normalt finns på grund av nationell och EU:s
bestämmelser.
Mer information om vilka kostnader som ersätts för olika
djurvälfärdsersättningar redovisas under varje delåtgärd.

8.2.1.7
8.3

Andra viktiga frågor för
förståelse och implementering
Annan specifik information för
åtgärden

Definition och identifiering av de nationella krav och EU-krav som motsvarar
de bindande normer som anges i Kapitel I av Avdelning VI av förordning (EU)
No 1306/2013.
 Specifikt för de djurägare som söker djurvälfärdsersättning för suggor,
mjölkkor och får är animaliedirektivet 98/58/EG artikel 4,
kalvdirektivet 2008/119/EG artiklarna 3 och 4, grisdirektivet
2008/120/EG artiklarna 3 och 4 samt artikel 5.6 i förordning (EG) nr
183/2005 om fastställande av krav för foderhygien aktuella.
Tvärvillkoren berör områden som kontroll och tillsyn av djuren,
dokumentation, stallutformning och vistelseytor, utfodring, skötsel
och närmiljö. Vad som utgör tvärvillkor finns beskrivet i de checklistor
som finns tillgängliga på Jordbruksverkets webbplats.
Beskrivningen av de metoder samt de agronomiska / zoo-tekniska antaganden
och parametrar (bl.a. beskrivning av de baskrav som anges i artikel 33 (2) i
förordning (EU) nr 1305/2013 [förordningen om landsbygdsutveckling] som är
relevanta för varje typ av åtagande) som används som referenspunkt för de
beräkningar som motiverar extrakostnader och inkomstbortfall till följd av de
åtaganden som gjorts.
 Ersättningen omfattar åtgärder som går utöver gällande nationell och
gemensam EU-lagstiftning. De regelverk som i första hand är relevanta
är Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS
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8.2.1.4

Lista med delåtgärder





2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m., Statens
jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om
förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att
förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen och
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12
januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien. De lagkrav som
utgör tvärvillkor utgör en del av dessa regelverk.
14 Extra djuromsorg för suggor
14 Utökad klövhälsovård för mjölkkor
14 Extra djuromsorg för tackor

Beskrivning av delåtgärd 14, Extra djuromsorg för suggor
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd

Extra djuromsorg för suggor
Nuvarande ersättning beskrivs, uppdaterad ersättning från 2015

Beskrivning av delåtgärd
Syftet med åtgärden är att förbättra välbefinnandet för suggor och betäckta
gyltor som hålls för produktion av smågrisar.
Åtgärden omfattar fyra villkor som alla årligen ska uppfyllas för alla suggor och
betäckta gyltor för smågrisproduktion som finns på företaget:
• Besättningen ska vara ansluten till ett förebyggande hygienprogram
• Skydd mot sjukdomsframkallande mikroorganismer
• Foder - och produktionskontroll
• Planerad produktion
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Ersättningsberättigande djur är suggor och betäckta gyltor i
smågrisproduktion.
Åtaganden inom denna insats kommer att vara femåriga åtaganden.
Denna delåtgärd bidrar till att nå målen i fokusområde 3a.

Skötselvillkor:
Förebyggande hygienprogram
 Besättningen ska vara ansluten till ett förebyggande hygienprogram.
Skydd mot sjukdomsframkallande mikroorgansismer
 Djur som ska föras in i besättningen ska under en sammanhängande
period på minst tre veckor hållas avskilda från gårdens djurbesättning i
en särskild stallbyggnad eller stallavdelning. Hållningen ska ske med
särskilda hygien- och smittskyddsrutiner. Hygienrutinerna ska framgå
av besättningens produktionsplan.


Djurägare med egen rekrytering ska ha en rutin som ger likvärdigt
skydd mot förändringar i balansen mellan sjukdomsframkallande
mikroorganismer och immuniteten mot dessa som en isolering.
Hållningen ska ske med särskild hygien. Och smittskyddsrutiner och
under en sammanhängande period av minst tre veckor. Detta ska
kunna verifieras genom en flyttjournal eller liknande dokumentation.



I suggringar sker införseln av nya djur som regel i den besättning som
håller sinsuggorna (navet). De smågrisproducerande besättningarna
(satelliterna) får därför endast ta emot djur som kommer från navet.

Foder och produktionskontroll
 Kontroll och justering av fodergivan efter suggans och betäckta gyltors
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behov ska göras dagligen. Alla fodertråg ska kontrolleras, en notering
göras av om det finns foder kvar eller om trågen är renslickade och
fodertilldelningen anpassas därefter.


I kontrollen av utfodringen ska dessutom ingå analyser av egenskaper
av betydelse för utfodringens kvalitet t.ex. foderstruktur (siktanalys),
råproteinhalt och hygienisk kvalitet.



Hullbedömning av suggor och betäckta gyltor ska göras enligt en
fyragradig skala, fyra gånger i varje grisningscykel (t.ex. vid avvänjning
och vid inflyttning till grisningsboxen). Det ska framgå av
produktionsplaneringen när bedömningarna görs. Utfodringen ska
anpassas till resultatet från hullbedömningen.



Produktionsuppföljning ska göras fyra gånger per år och minst omfatta
fyra av följande sex resultatmått:
-

antal producerade grisar per årssugga
grisningsprocent
andel gyltkullar
antal avvanda grisar per kull
andel suggor och gyltor som löper om
utgångsorsak och antal grisningar för utslagssuggor

Planerad produktion
Djurägaren ska upprätta en produktionsplan samt särskilda drifts- och
arbetsinstruktioner som behövs för att följa produktionsplanen.
Produktionsplanen ska bl.a. visa att minst 5 dagars tomtid erhålls i en
stallavdelning mellan varje djuromgång. Produktionsplanen ska löpande följas
upp och uppdateras.
Typ av stöd

Djurvälfärdsersättning
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Avdelning VI, kapitel I i Förordning (EU) 1306/2013



Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av
animalieproduktionens djur



Rådets direktiv 2001/88/EG av den 23 oktober 2001 om ändring av
direktiv 91/630/EEG om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid
svinhållning



Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15)
om djurhållning inom lantbruket m.m.



Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14)
om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att
förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen



Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12
januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien

Stödmottagare








Utgifter för arbete
Analyser av foder, vatten och strömaterial
Årlig avgift hygienprogram
Utgift för att ansöka till hygienprogram
Utgift för att uppfylla krav till hygienprogram
Stödmottagare är djurägare med suggor och betäckta gyltor för
smågrisproduktion.

Berättigandevillkor



Den sökande är registrerad djurhållare på sitt
produktionsplatsnummer

Länkar till annan lagstiftning

Stödberättigande kostnader
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Principer för urvalskriterier

Sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda
ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel.

Stödbelopp och stödnivåer

Ersättningen är 1 000 kr/per år per sugga och betäckt gylta

Beskrivning av delåtgärd 14, Utökad klövhälsovård för mjölkkor
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Utökad klövhälsovård för mjölkkor
Syftet med åtgärden är att förbättra klövhälsan hos mjölkkor. Klövhälsan är en
av de viktigaste djurvälfärdsparametrarna i mjölkproduktionen och av stor
betydelse för kornas hälsa, fertilitet och allmänna välmående.
Goda rutiner för kontroll, bedömning och uppföljning av mjölkkornas klövar
samt vid behov behandling av klövsjukdomar kan förbättra klövhälsan
generellt. Genom systematiska och enhetliga bedömningar och registreringar
av resultaten för de enskilda djurens klövhälsa kommer ett stort datamaterial
att finnas både på besättningsnivå men även för mjölkkopopulationen som
helhet. Detta material ger såväl djurägare och rådgivare som
besättningsveterinär ett mycket bra underlag för förebyggande arbete på kort
och lång sikt samt behandling och uppföljning. På populationsnivå kan
klövhälsomaterialet användas i avelsarbetet för bättre klövhälsa. På så sätt kan
resultaten komma till stor och varaktig nytta.
Åtaganden inom denna insats kommer att vara ettåriga åtaganden som kan
sökas varje år under programperioden.
Denna delåtgärd bidrar till att nå målen i fokusområde 3a.
Skötselvillkor:
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Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning



För att uppfylla villkoren för utökad klövhälsovård för mjölkkor ska
samtliga kors alla klövar besiktigas och verkas funktionellt två gånger
per år. Klövsjukdomar ska också behandlas på lämpligt sätt.



Registreringar i enlighet med Växa Sveriges klövhälsorapport eller
motsvarande ska göras i samband med besiktning och verkning vid
båda årliga verkningstillfällena.



En klövhälsoplan ska upprättas med syfte att skapa god klövhälsa med
förebyggande insatser avseende t.ex. miljö och skötsel.
Klövhälsoplanen ska löpande följas upp och uppdateras och
genomförda aktiviteter ska noteras.

Djurvälfärdsersättning
 Avdelning VI, kapitel I i Förordning (EU) 1306/2013
 Rådsdirektiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av
animalieproduktionens djur
 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15)
om djurhållning inom lantbruket m.m.

Stödberättigande utgifter




Stödmottagare
Berättigandevillkor




Principer för urvalskriterier

Utgifter för besiktning, verkning och registrering utförd av klövvårdare.
Utgifter för arbete

Stödmottagare är djurägare med mjölkkor
Den sökande är registrerad djurhållare på sitt
produktionsplatsnummer
 Lantbrukaren ska vara en aktiv jordbrukare i den mening som avses i
artikel 9 i förordning (EU) nr 1307/2013.
Sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda
ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel.
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Stödbelopp och stödnivåer

Inte färdigutrett än.

Beskrivning av delåtgärd 14, Extra djuromsorg för får
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd

Extra djuromsorg för får

Beskrivning av delåtgärd

Syftet med åtgärden är att genom goda rutiner, god planering och kännedom
om produktionsresurser förbättra välfärden för lamm, tackor och baggar som
hålls för produktion av kött, ull, skinn, mjölk eller andra produkter.
Åtaganden inom denna insats kommer att vara ettåriga åtaganden som kan
sökas varje år under programperioden.

Denna delåtgärd bidrar till att nå målen i fokusområde 3a.
Skötselvillkor:
 Foderstater inför stallperiod och lamning ska upprättas för relevanta
djurgrupper. Ett minimikrav är att foderstater ska finnas för ungtackor
och äldre tackor innan lamning samt för ungtackor och äldre tackor
efter lamning.


Tillgång på foder ska inventeras, mängd och kvalitet bedömas och
dagliga foder givor av de fodermedel som används ska beräknas.



Djurägaren ska analysera näringsinnehållet (energi och protein) i minst
ett parti foder årligen. Analys kan tas både på grovfoder och på
spannmål.
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Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning



Fårens hull ska bedömas vid minst tre tillfällen under året. Det ska
framgå av produktionsplanen när hullbedömningen görs



Djurägaren ska årligen ta minst två träckprov för att följa upp
förebyggande insatser mot parasitangrepp och bedöma behovet av
behandling. Träckprov ska tas från relevanta djurgrupper och vid
lämpligt tillfälle utifrån syftet med provet. Träckprov ska tas enligt
Svenska djurhälsovårdens eller SVA:s anvisningar. Vid behov ska djuren
avmaskas.



Djurägaren ska upprätta en produktionsplan. Av planen ska det framgå
när och hur djurägaren avser att genomföra centrala aktiviteter under
året. Produktionsplanen ska löpande följas upp och uppdateras och
genomförda aktiviteter ska noteras.



Djur som ska föras in i besättningen ska genomgå ett särskilt
mottagningsförfarande (isolering). Detta innebär att de ska hållas för
sig själva, avskilt i en särskild byggnad, avdelning, utrymme eller box
och med särskilda rutiner för hygienen under en period av minst tre
veckor. Hygienrutinerna ska framgå av besättningens produktionsplan.



Alla vuxna får ska klippas minst två gånger per år. Den ena klippningen
får utgöras av s.k. hygienklippning.

 Alla får i avel på produktionsplatsen ska hållas enligt villkoren.
Djurvälfärdsersättning
 Avdelning VI, kapitel I i Förordning (EU) 1306/2013
 Rådsdirektiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av
animalieproduktionens djur
 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15)
om djurhållning inom lantbruket m.m.


Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14)
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om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att
förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen


Stödberättigande utgifter

Stödmottagare
Berättigandevillkor

Principer för urvalskriterier

Stödbelopp och stödnivåer

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12
januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien

 Analys av foder och träck
 Arbetskostnader
 Köpta tjänster
 Utgifter för material
Djurägare som bedriver fårskötsel
 Den sökande är registrerad djurhållare på sitt
produktionsplatsnummer
 Den sökande måste ha minst en djurenhet i sin ansökan om
utbetalning
 Lantbrukaren ska vara en aktiv jordbrukare i den mening som avses i
artikel 9 i förordning (EU) nr 1307/2013.
Sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda
ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel.
Inte färdigutrett än.
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