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Aktuellt om förbindelsen för år 2019
 Djurantalen för tiden 1.9-31.12.2019 ska anmälas till
svinregistret senast 31.1
 Anmälan om de faktiska djurantalen under år 2019 görs i
Vipu-tjänsten eller på blankett 461
(www.livsmedelsverket.fi) senast 17.2.2020
• För de gårdar som ansökt om ersättning för djurens
välbefinnande är det ett villkor för att stödet ska betalas!
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Ersättning för djurens välbefinnande 2020
 Ettårig förbindelse för tiden 1.1-31.12.2020
 Förbindelse och betalning söks senast 31.1 i Vipu-tjänsten eller på blankett 472
(www.livsmedelsverket.fi)
• I ansökan uppges de uppskattade djurantalen för år 2020
• De faktiska djurantalen anmäls senast 15.2.2021 (Vipu / 461)
 Aktiv jordbrukare
 Djurskyddsförfattningarna ligger till grund för varje åtgärd  att den grundläggande
lagstiftningen följs är ett villkor för att stödet ska beviljas (se kraven per åtgärd i slutet
av förbindelsevillkoren för ersättningen för djurens välbefinnande, bilaga 2 från sidan
54)
 Stödbetalning: i slutet av 2020 och i juni 2021
• Förskott 50 % enligt det djurantal som uppskattats i ansökan
• Resten enligt det faktiska djurantalet
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Allmänt om ersättningen för djurens välbefinnande
 Kravet på minimiantalet djur, dvs. 15 djurenheter, ska uppfyllas i
genomsnitt under förbindelseåret. Djur ska finnas under hela
förbindelseåret, normala produktionsuppehåll som hör till
produktionsinriktningen är tillåtna.
 På svingårdar används som djurgrupper de grupper som tillämpas i
svinregistret: smågrisar (0–3 mån.), slaktsvin och ungt avelssvin (över 3–
under 8 mån.), sugga och galt (åtm. 8 mån.)
 I samband med utbetalning av ersättningen beräknas antalet djurenheter
per åtgärd bara för de djurgrupper som hör till åtgärden
 Djurenheter
• Suggor: (8 mån., med smågrisar eller sinsuggor) 0,5 de
• Andra svin: (inkl. 2/3 av avvanda smågrisar i åldern 0-3 mån.) 0,3 de
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Allmänt om ersättningen för djurens välbefinnande
 De valda åtgärderna ska ha tillämpats fr.om. 1.1.2020
 Stödvillkoren för de valda åtgärderna ska iakttas också i fråga om de svin som
stödsökanden har på någon annans gård
 Anteckningar, handlingar och dokument som gäller villkoren ska bevaras under
förbindelseåret + fyra år till (fram till 31.12.2024)
 Kontrollera vilka åtgärder du har valt
 Försäkra dig om att du uppfyller villkoren för alla åtgärder du valt
 Kontrollera att svinstallets djurbokföring är uppdaterad
 Djurantalen ska anmälas till svinregistret enligt Livsmedelsverkets anvisningar
 Ändringar ska meddelas skriftligen till kommunen inom 15 arbetsdagar
• T.ex. minskning av antalet djur, ändringar i besittningen, force majeure (oöverstigligt
hinder) / exceptionell omständighet
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Ändringar i förbindelsen för år 2020 som gäller svin
 Åtgärd 2.4. Förbättrande av grisningsförhållandena
• Åtgärden kan genomföras för bara en del eller för alla av
gårdens suggor och gyltor.
• En box för fri grisning motsvara två djurenheter.
• Ersättningen för åtgärden är 436 €/djurenhet.
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2.1 Utfodring och skötsel av svin 7 €/de
 Villkoret ska iakttas i fråga om alla svin som gården har i sin besittning, med undantag
av diande grisar
 Alla djur ska hela tiden ha tillgång till tillräckligt med vatten av god kvalitet.
 För varje djurgrupp en skriftlig utfodringsplan som baserar sig på kalkyler och där
djurens näringsämnesbehov, tillväxt, avkastningsnivå eller produktionsstadium har
beaktats
 Svinstallar med smågrisproduktion och integrerade svinstallar ska ha en skriftlig
produktionsplan som innehåller insemineringstidtabeller, avvänjningstidtabeller och
planering av produktionsprocessen.
 Skriftlig plan i händelse av funktionsstörningar; el- eller vattenavbrott samt fel i
anläggningarna
 Reservsystem för alstring av elektricitet; i kontinuerlig drift i alla byggnader
 Ersättning för djurens välbefinnande betalas för alla djurgrupper i kategorin svin. Av
djurgruppen smågrisar 3 mån. och yngre beaktas 2/3 av djurantalet.
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2.2 Utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor 33 €/de
Kan inte väljas av en gård som har förbindelse om ekologisk husdjursproduktion!

 Villkoret ska iakttas i fråga om åtminstone 8 månader gamla sinsuggor och gyltor under
dräktighetsveckorna 5-15, ersättning betalas för djurgruppen suggor (över 8 mån.)
 Rastgårdens stängsel ska vara byggt så att svinen när de är i rasthagen inte kan komma i
kontakt med vildsvin (kravet gäller sedan 1.6.2018, JSMf 401/2017 1 § 3. mom. och
bilaga)
 Skriftlig anmälan om utomhusvistelsen till kommunalveterinären minst 2 mån. före den
planerade utomhusvistelsen.
 Daglig utevistelse om vädret tillåter under perioden 1.5-30.9 ELLER året runt
åtminstone 2 gånger i veckan
 Det ska föras journal över utevistelsen

 Möjlighet att böka och vältra sig om sommaren
 Utevistelsen kan begränsas temporärt av orsaker som hänför sig till djursjukdomar,
utlåtande av veterinär krävs
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2.3 Förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och
gyltor hålls 38 €/de Kan inte väljas av en gård som har förbindelse om ekologisk husdjursproduktion!
 Villkoret ska iakttas i fråga om åtminstone 8 månader gamla sinsuggor och
gyltor, ersättning betalas för djurgruppen suggor (över 8 mån.)
 I gruppboxar ska den sammanlagda fria golvytan utanför utfodrings- och
liggboxar vara minst 2,25 m2/djur, där minst 1,3 m2/djur ska utgöra välströat
liggunderlag med helt golv.
 Normalt bruk av insemineringsboxar är tillåtet
• En sugga eller en gylta får dock hållas avskilt från gruppen under en tid
som börjar en vecka före beräknad tidpunkt för grisning och slutar fyra
veckor efter följande betäckning eller inseminering som leder till
dräktighet. (förordningen om skydd av svin 629/2012, 3 § 2 mom.)
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2.4 Förbättrade grisningsförhållanden för suggor och gyltor 436 €/de
Kan inte väljas av en gård som har förbindelse om ekologisk husdjursproduktion!
 Villkoret ska iakttas i fråga om åtminstone 8 månader gamla suggor och gyltor, ersättning betalas för djurgruppen
suggor (över 8 mån.)
 Åtgärden kan antingen genomföras för bara en del eller för alla gårdens suggor och gyltor.
• Om åtgärden genomförs för bara en del av suggor och gyltor bör sökanden uppge i ansökan antalet boxar för
fri grisning i kontinuerlig användning under prioden 1.1-31.12. Vid beräkningen av stödnivå motsvara en box
för fri grisning en djurenhet.
 En sugga eller gylta behöver inte grisa fritt
• Användning av grisningshäck är tillåten 2 dygn före och 3 dygn efter grisningen och tillfälligt av godtagbart
skäl högst 7 dygn efter grisningen
• Grisningshäcken ska monteras ner eller öppnas omedelbart efter att den har använts
• När grisningshäcken är öppnad, får den inte begränsa suggans möjligheter att röra sig i boxen
• Det ska föras journal över användningstiden för grisningshäcken och orsaken till att den används
 Utrymmeskrav för grisningsboxen
• Åtminstone 6 m² (kan inkludera gödselgång), varav åtminstone 1 m² där smågrisarna är skyddade från suggan
och där de har en liggplats med fast och torrt underlag och vid behov värmeapparat
 Fram till grisningen hela tiden tillgång till material att bygga bo av
• T.ex. halm, hö, papper el. dyl.
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Exempel på öppningsbar grisningshäck
Bilden utgör endast ett exempel
på en öppningsbar grisningshäck, dvs. den illustrerar hur
grisningshäcken ska öppna sig
för att inte begränsa suggans
möjlighet att röra sig i boxen. Vi
har ingen uppgift om boxytan.
Golvet i boxen på bilden
uppfyller inte lagstiftningens
krav (inget fast underlag).

2.5 Ströade boxar för slaktsvin, unga avelssvin och avvanda grisar
59 €/de Kan inte väljas av en gård som har förbindelse om ekologisk husdjursproduktion!

 Åtgärden ska iakttas i fråga om gårdens alla avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin,
ersättning betalas för djurgrupperna grisar (2/3), unga avelssvin och slaktsvin
 Välströad liggplats med helt golv där alla svin ska kunna ligga ner samtidigt
 Ströalternativ:
• Djupströbädd
• Strö och 2-klimatsbox
• Tjock ströbädd

 Åtgärden kan inte väljas samtidigt som åtg 2.7 (Stimulans för svin)
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2.6 Smärtlindring för smågrisar av hankön före och efter
kirurgisk kastrering 27 €/de
 Åtgärden kan väljas av svinstallar med smågrisproduktion och integrerade svinstallar
 Enligt djurskyddslagen är kirurgisk kastrering tillåten på under 7 dygn gamla smågrisar
av hankön
 Smågrisarna ska i samband med den kirurgiska kastreringen och dagen efter den ges
smärtstillande medel som injektion (eller oralt) för behandling av kvarstående smärta
 Smärtlindringen ska antecknas i läkemedelsjournalen
 Ersättning betalas för hälften av djurantalet i djurgruppen grisar 0–3 månader
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2.7 Stimulans för svin

13 €/de

 Åtgärden ska iakttas i fråga om gårdens alla svin, med undantag av diande grisar,
ersättning betalas för alla djurgrupper av svin (smågrisar 2/3).
 I boxarna ska det finnas fasta stimulerande föremål och stimulerande föremål som
tillförs dagligen
 Fasta stimulerande föremål :
• Av naturmaterial
• Åtminstone 1 st./6 svin
• Fixerade föremål som hela tiden finns i boxen inom räckhåll för svinen
 Stimulerande föremål som tillförs dagligen är halm, spån, papper eller annat
motsvarande löst material
• Mängden ska oavbrutet vara sådan att alla svin i boxen kan använda materialet
samtidigt
 Åtgärden kan inte väljas samtidigt som åtg. 2.5 (Ströade boxar för slaktsvin, unga
avelssvin och avvanda grisar)
14

2.8 Sjuk- och behandlingsboxar för svin 19 €/de
 Åtgärden ska iakttas i fråga om gårdens alla svin, med undantag av
diande grisar, ersättningen betalas för alla djurgrupper av svin (smågrisar
2/3)
 Ett sjukt eller skadat svin ska förflyttas till en sjuk- och behandlingsbox
 I boxen kan det finnas flera svin, men det ska finnas beredskap att inhägna
djur för sig
 Det ska finnas en välströad liggplats med helt golv för varje djur i boxen
 Sjukboxarna behöver inte stå tomma hela tiden, men när de behövs måste
de svin som flyttas bort från dem rymmas på något annat ställe inom
ramen för utrymmeskraven
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Djurförteckning, verifikat och svinregistret
 Djurförteckning:
• Uppdaterad
• Händelsebaserad (inköp, försäljning, födelser, avlidna)
• Antalet djur i djurförteckningen ska stämma överens med antalet djur i svinstallet
• Antalet djur på verifikaten ska stämma överens med antalet djur i djurförteckningen
 Anmälningar till svinregistret:
• Djurantalen ska anmälas 3 gånger om året  grundar sig på djurantalen i djurförteckningen
• Händelser ska anmälas inom 7 dagar från händelsen
 Verifikat:
• Händelseuppgifterna i svinregistret ska stämma överens med inköps-, förflyttnings- och
försäljningsverifikaten
 Även om gården skulle ha gett ett slakteri/en djurförmedling fullmakt att göra inköps-, försäljnings- och
förflyttningsanmälningar för gårdens del, så är producenten alltid ansvarig för att uppgifterna är riktiga.
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Allmänt om djurövervakningen:
 Av de gårdar som sökt stöd övervakas årligen ca 5 % genom gårdsbesök, gårdarna väljs
ut genom slumpmässigt urval och viktade urval
• Dessutom administrativ övervakning, bl.a. korsgranskningar
 Om djurövervakning får meddelas högst 48 h före övervakningen
• Övervakningen ska påbörjas inom 48 h
 Övervakningen börjar fr.o.m. Telefonsamtalet/ anmälan om övervakningen
• Protokoll jämte bilagor körs då ur program/register
• Registeranmälningar som görs efter meddelandet om övervakning beaktas inte, om
inte tidsfristen ännu löper
 Verifikat/handlingar kan vid behov lämnas in i efterhand
• Handlingar som gäller åtgärden utfodring och skötsel av svin ska kunna inspekteras
genast under övervakningen på gården
 Omprövning kan begäras i fråga om det stödbeslut som innehåller övervakningsresultatet
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Ytterligare information www.livsmedelsverket.fi
 Förbindelsevillkor för ersättningen för djurens välbefinnande 2019
 Anvisning för märkning och registrering av svin
 Anvisningar om övervakningen av djurstöd 2020
 Djurskyddslagstiftningen i fråga om svin
 Bokföringskrav för lantbruksproduktion
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