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Nyheter för dig som är grisproducent
Anna Ellström 111108

Nya djurregler och allmänna regler 2012
• Arbetsområden: minskad klimatpåverkan, regler där många
synpunkter kommit in, kvalitetssäkring
• Regelförslagen remissades 15 jan – 15 mars
• Många synpunkter kom in
• De nya reglerna beslutades av KRAVs styrelse i juni
• Reglerna får tillämpas redan nu, börjar gälla 1 jan 2012
• Arbetet med regler kring klimatpåverkan pågår nu,
remissas i början av 2012

Nyheter 2012, djurregler
•
•
•
•

Ökat antal revisioner på djurgårdar
Inte samma djurslag KRAV-certifierat och EU-ekologiskt
100% KRAV-certifierat foder av jordbruksursprung
Max 10% konventionellt foder av icke-jordbruksursprung,
ex fiskmjöl
• Strategi för förebyggande hälsoarbete (smittskydd,
parasiter, skabb, vaccinering, rengöring och desinficering)
• Vid hälsoproblem uppföljning med veterinär
• Bedövning och smärtstillande medel vid kastrering
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Nyheter 2012, energianvändning
Alla KRAV-certifierade:
• Utbildning i sparsam körning
• Hänsyn till energieffektivitet vid
investeringar
Alla lantbruk
• 100% förnybar el
Alla stora lantbruk
• Energikartläggning med framtagna nyckeltal (liter/ha,
kWh/smågris el slaktsvin, kWh/kg borttorkat vatten) och plan för
effektivisering

Revision av växtodlingsreglerna
Syfte: Minskad klimatpåverkan (samtidigt som reglerna ska
vara attraktiva för odlarna), se över växtnäringsbalansreglerna
Följande förslag diskuteras:
• Kvävebalans vart 5:e år
• Fosforbalans 2 gånger under en 5-årsperiod
• Fler marker/gårdar undantas krav på markkarta
• Myllning av stallgödsel inom 4 timmar
• Slopat krav på baljväxter i växtföljden
• Förtydligande kring krav på andel vall i växtföljden

Djurregler för minskad klimatpåverkan
Arbetsområden:
• Ökad effektivitet (inkl kvävutnyttjande) i produktionen
• Målkonflikter (ex effektivitet kontra utevistelse/djurskydd)
• Hur ska reglerna utformas (ex ”välj två av fem krav”)
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Djurregler för minskad klimatpåverkan
Regelidéer
• Ökat krav på självförsörjning av foder (ej gris?)
• Foderåtgång per kg kött/smågris (årlig beräkning och krav
på minskning)
• Minskat foderspill (ej beräkningar
men visa att man anstränger sig)

Ny anställning på KRAV
Regelutvecklare med inriktning mot djurhållning
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