KCVP:s publikationer
B2 Ekoproduktion
2/2005

ANVISNINGAR FÖR EKOLOGISK PRODUKTION
– ANIMALIEPRODUKTION
tillämpas fr.o.m. 01.01.2005

Loimaa 2005
ISSN 1455-4496

Anvisningar för ekologisk produktion - animalieproduktion

Distribution:

E-post:
Pris:

2

Kontrollcentralen för växtproduktion
Avdelningen för frökontroll
PB 111, 32201 Loimaa
Telefon (02) 760 561 (till 09.03.2005)
020 772 003 (fr.o.m. 10.03.2005)
Fax (02) 7605 6220 (till 09.03.2005)
020 772 5399 (fr.o.m. 10.03.2005)
saila.rake-mikkila@kttk.fi
10,00 € (inkl. mvs)

Anvisningar för ekologisk produktion - animalieproduktion

Bästa läsare,

Det långvariga arbetet med att åstadkomma lagstadgade minimikrav för den
ekologiska animalieproduktionen slutfördes i juli 1999, då rådets förordning
(EEG) nr 2092/91, som gäller ekologisk produktion, kompletterades så att den
kom att omfatta också animalieproduktion.
De delar i förordningen som handlar om animalieproduktion började tillämpas
24.8.2000, och samtidigt övertog arbetskrafts- och näringscentralernas
landsbygdsavdelningar övervakningen av minimikraven för ekologisk
animalieproduktion. Kontrollcentralen för växtproduktion planerar och styr
övervakningen
av
den
ekologiska
produktionen
också
för
animalieproduktionens del.
Denna
anvisning
preciserar
minimikraven
för
den
ekologiska
animalieproduktionen vad beträffar rådets ovan nämnda förordning och de
föreskrifter som utfärdats med stöd av den.
Ekokontrollenheten vid Kontrollcentralen för växtproduktion informerar ett par
gånger om året de producenter som omfattas av kontrollen om de krav och
anvisningar som ändras. Aktuell information finns också på KCVP:s
Internetsidor, www.kttk.fi

Kontrollcentralen för växtproduktion
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I

ÖVERVAKNINGSSYSTEMET FÖR ANIMALIEPRODUKTIONEN

Dessa anvisningar grundar sig på de bestämmelser om ekologisk animalieproduktion som
definieras i följande förordningar:
1. Rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och
uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel, nedan “rådets förordning”
2. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt
producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker 346/00, (ändrad med
förordningen 127/01, 712/03 och 897/03), nedan “JSM:s förordning 346/00”
3. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk animalieproduktion, jord- och
skogsbruksministeriets föreskriftssamling nr 74/00, nedan “JSM:s förordning 74/00”
Bestämmelserna i de nämnda förordningarna innehåller de minimikrav enligt vilka den ekologiska
animalieproduktionen skall bedrivas.
Tillämpningsområdet för rådets förordning
Lagstiftningen beträffande ekologisk produktion omfattar
1) icke förädlade växtodlingsprodukter, inberäknat ätliga vilda växter (uppsamlingsprodukter),
2) levande produktionsdjur,
3) icke förädlade animalieprodukter,
4) sådana som människoföda avsedda förädlade växtodlings- och animalieprodukter som har
framställts huvudsakligen av en eller flera vegetabiliska och/eller animaliska beståndsdelar.
5) foder, foderblandning och foderråvaror som är ekologiska eller lämpar sig för användning inom
den ekologiska produktionen.
Som animalieprodukter betraktas kött; ätliga inälvor; tarmar, blåsor och magar av djur (annat än
fisk); mejeriprodukter; fågelägg och honung, pollen och vax.
Hudar, ull och djurspillning betraktas inte som animalieprodukter. Dessa produkter omfattas inte av
den ekologiska lagstiftningen.
Vilda djur och fiskar som erhållits genom jakt eller genom fiske i fria vatten eller produkter som
framställts av dem kan inte marknadsföras som ekologiskt producerade.
Djurslag
De anvisningar som ges här och i anvisningen för livsmedelsproduktion började tillämpas fr.o.m.
24.8.2000 på djur och animalieprodukter, dvs. då dessa inlemmades i lagstiftningen om ekologisk
produktion.
I del II i denna anvisning utfärdas detaljerade anvisningar om hur nötkreatur, hästar, svin, får,
getter och fjäderfä (höns, pärlhöns, ankor, myskankor, mulardänder, kalkoner och gäss) bör
uppfödas för att de eller produkter som erhålles av dem skall få marknadsföras som ekologiskt
producerade. Anvisningarna är minimikrav som uppfödarna av de nämnda djurslagen åtminstone
skall iaktta. Anvisningarna för ekologisk biskötsel tillhandahålls som skild publikation.
I rådets förordning ges inte detaljerade produktionsregler beträffande andra djur än de som nämns
ovan. Sådana djur för vilka detaljerade produktionsregler inte fastställs i rådets förordning kan
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marknadsföras som ekologiskt producerade endast i det fall att Kontrollcentralen för växtproduktion
(KCVP) har godkänt produktionsvillkoren för arten i fråga.
KCVP kan godkänna normer för ekologisk animalieproduktion, ifall det är fråga om produktion av
terrestra (landlevande) husdjur eller andra djur som är beroende av människan, inklusive
insektproduktion. Utöver dessa kan normer godkännas också för aquatiska arter (arter som
uppföds i vatten).
Godkännandet av normer kan sökas av en registrerad förening eller någon annan
sammanslutning. De privata normerna och produktmärkningen skall följa de principer och krav som
ingår i rådets förordning. Sökanden skall visa att de normer, som han önskar få godkända, till
tillämpliga delar följer de internationellt godkända principerna för ekologisk animalieproduktion.
Godkännande av produktionen förutsätter utöver normerna att även KCVP godkänner
kontrollsystemet.
I fråga om aquatiska arter och produkter som härrör från dem kan kraven i rådets förordning
tillämpas på produktmärkningen och kontrollsystemet till tillämpliga delar. Ytterligare uppgifter
lämnas av KCVP/kontroll av ekologisk produktion.
Vilt och vildfisk som erhållits genom jakt respektive fiske i fria vatten kan inte marknadsföras som
ekologiska produkter, inte heller vidareförädlingar av dessa får anses som ekologiska produkter.
Foder
Kommissionens förordning 223/2003 gällande kraven på märkningen av ekologiskt producerade
foder, foderblandningar och foderråvaror började tillämpas inom EU:s område från och med den 6
augusti 2008. Förordningen fastslår att hänvisningarna till ett ekologiskt produktionssätt kan göras
endast genom följande märkningar:
-

hänvisningen”ekologiskt producerad” kan användas endast för sådant foder vars
torrsubstans till 95 % består av foderråvaror av ekologiskt ursprung;

-

hänvisningen”kan användas inom ekologisk produktion på sätt som avses i förordningen
(EEG) Nr 2092/91” kan användas för foder som innehåller varierande mängder av ekologiska
och/eller omläggnings- och/eller konventionella foderråvaror.

OBS! De konventionella foderråvarorna skall vara godkända av förordningens bilaga II och får
användas enligt ett fastställt schema som anger den högsta tillåtna andelen av den dagliga
respektive årliga fodergivan ( del II, 4.6).
Förordningen omfattar inte foder för keldjur, pälsdjur och aquatiska djur.
Fodermedel i handeln mellan gårdarna
Gårdar kan handla sinsemellan med icke förädlade växtodlings- och animalieprodukter inom
ramen för övervakningen av den ekologiska produktionen.
Om fodersammansättningen ändras genom att någon beståndsdel avskiljs, exempelvis skaldelen
avskiljs från spannmålskärnor eller olja avskiljs från rybsfrö, krävs det att fodret är försett med
varudeklaration. Saluhållande av en sådan foderråvara förutsätter att säljaren omfattas av
foderövervakningen. Lantbrukskemiska avdelningen vid Kontrollcentralen för växtproduktion
övervakar framställning och import av fodermedel för ekologisk produktion, samt ger närmare
uppgifter i ärendet.

1. DEFINITIONER
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Aktör: Som aktör betraktas en fysisk eller juridisk person som producerar, framställer eller
förpackar ekologiskt producerade produkter eller importerar sådana från tredje land.
Produktionsinriktning: Ett produktionssystem som bestäms enligt djurslag och dess utnyttjande.
Produktionsinriktningar inom animalieproduktionen är t.ex. mjölk- och köttproduktion i fråga om
nötkreatur samt produktion av smågrisar och griskött i fråga om svin.
Produktionssätt: Med produktionssätt avses den produktionsmetod som används (odling samt
uppfödning) och denna är till sin karaktär antingen ekologisk eller konventionell produktion. Det
ekologiska produktionssätt som avses i denna anvisning definieras i Europeiska gemenskapernas
råds förordning (EEG) nr 2092/91.
Övervakningssystem: Det övervakningssystem för ekologisk produktion som avses i jord- och
skogsbrukministeriets förordning 346/2000.
Gård: Med gård avses i denna anvisning alla produktionsenheter som en aktör äger, leder eller
besitter i Finland..
Produktionsenhet: En gård kan delas in i produktionsenheter som utgör självständiga helheter på
grundval av produktionssättet (ekologiskt/konventionellt). En produktionsenhet omfattar bl.a.
odlingsarealer, djur, produktionsbyggnader, delar av byggnader och rastgårdar för djuren.
Exempel:
En gård består av två produktionsenheter:
GÅRD

Konventionell
produktionsenhet

Ekologisk
produktionsenhet

Om gården tillämpar både ett konventionellt och ett ekologiskt produktionssätt skall
produktionsenheterna definieras vid anslutningen till övervakningssystemet.
Obs! En ekogård är en gård i ekologisk odling som inte har delats in i produktionsenheter, dvs. all
växt- och animalieproduktion på gården är ekologisk (
Anvisningar för ekologisk produktion –
växtodling).

2. ANSLUTNING TILL ÖVERVAKNINGSSYSTEMET
Vem bör ansluta sig?
En aktör som har för avsikt att med hänvisningar till ekologisk produktion sälja djur eller icke
förädlade animalieprodukter, som han har producerat ekologiskt, skall omfattas av ett
övervakningssystem för ekologisk animalieproduktion som administreras av KCVP.
Hur ansluter man sig?
Anslutning till övervakningssystemet söks hos TE-centralens landsbygdsavdelning. Aktören
förbinder sig, från och med det ögonblick då ansökan undertecknas, att iaktta rådets förordning
och de bestämmelser som utfärdats i stöd av denna.
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I regel kan ekologisk animalieproduktion inte bedrivas utan ekologisk växtproduktion. Ifall aktören
ansöker om anslutning till övervakningssystemet också för växtproduktionens del, bör han bekanta
sig med växtodlingsdelen av KCVP:s Anvisningar för ekologisk produktion.
Vad förutsätts?
Före ansökan om anslutning till övervakningssystemet skall aktören bekanta sig med
anvisningarna om ekologisk animalieproduktion och skaffa de bilagor som behövs vid ansökan.
Följande bilagor skall lämnas in till TE-centralens landsbygdsavdelning i samband med ansökan:
-

-

en bottenplan över produktionsbyggnaderna; också gödselstäderna beskrivs
en situationsplan över rastgårdar och rasthagar; av ritningen skall framgå dessas storlek,
bottenkonstruktionerna, hur avloppsvattnet behandlas och avståndet till utfallsdiken eller
vattendrag
en utredning om sådana beten som inte utgör en del av växtföljdsplanen
om gården är belägen på ett grundvattenområde skall detta framgå av situationsplanen
en ändringsplan, ifall aktören ämnar ansöka om undantag för gamla byggnader under
övergångsperioden ( del II, 7.5)
ett avtal om spridning av överlopps stallgödsel som ingåtts med en annan gård eller ett
annat företag/andra gårdar eller andra företag som omfattas av kontrollsystemet
en plan för skötseln av djuren

Botten- och situationsplan
Som plan räcker en enkel beskrivning av djurstallet och av de utrymmen inomhus och utomhus
som är tillgängliga för djuren. Av ritningen skall framgå de sammanlagda antal kvadratmeter som
boxarna och de andra utrymmen som är tillgängliga för djuren upptar. Dessutom kompletteras
ritningen med de uppgifter som anges i strecksatserna 1–4 här ovan.
Djurskötselplan
En plan för skötseln av djuren är en skriftlig redogörelse som aktören utarbetar och där den
praktiska djurskötseln på gården beskrivs. Aktören skall i planen redogöra för de praktiska
tillvägagångssätten bl.a. i fråga om djurens ursprung, utfodringen, fortplantningen, skötseln,
ingreppen på djuren och djurens vistelse utomhus.
Som bilaga till denna anvisning finns en modellförteckning över frågor som man bör tänka på när
planen för djurskötseln utarbetas.
De ovannämnda planerna fogas till den i anvisningarna för växtproduktion nämnda ekoplanen.
Tillsammans utgör dessa ett informationspaket som beskriver gårdens verksamhet i dess helhet.
2.1 De olika etapperna vid anslutning till övervakningssystemet
1. Aktören sänder in sin ansökan till TE-centralens landsbygdsavdelning.
2. En ekoproduktionskontrollör utför en begynnelsegranskning på aktörens gård på uppdrag
TE-centralen.
3. TE –centralen godkänner (eller underkänner) aktörens ansökan om att omfattas
övervakningssystemet. Om aktören redan omfattas av övervakningssystemet
växtproduktionens del, ansluts endast den i ansökan avsedda animalieproduktionen
övervakningssystemet.
4. Aktören/produktionsinriktningen införs i KCVP:s register över ekologisk produktion.

av
av
för
till

Efter det omläggningsskede som hör samman med produktionsinriktningen har aktören rätt att
sälja sina ekologiskt producerade produkter under märkningar som hänvisar till ekologisk
produktion ( del I, 5.2).
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I fortsättningen utförs produktionskontroller på aktörens gård minst en gång om året. Dessutom
utförs årligen en andra kontroll hos en del av de aktörer som omfattas av övervakningssystemet för
animalieproduktion. Denna kontroll utförs under inneutfodringsperioden.
Avgifterna för kontrollerna, som hänför sig till övervakningen av ekologisk produktion, finns i
prislistan på KCVP:s internetsidor (www.kttk.fi).
2.2 Tillstånd som hänför sig till övervakningssystemet och ansöks om hos TE-centralens
landsbygdsavdelning
Enligt rådets förordning skall aktören ansöka hos TE-centralens landsbygdsavdelning om tillstånd
för att kunna tillgripa vissa åtgärder. Dessa tillstånd kan sökas på en blankett (ekokontrollblankett
9b) som fås hos TE-centralens landsbygdsavdelning eller på KCVP:s Internetsidor (www.kttk.fi).
Följande tillståndsansökningar lämnas in i samband med ansökan om anslutning till
övervakningssystemet. Tillståndsansökningarna kan lämnas in också efter anslutningen till
övervakningssystemet, men som regel behandlar TE-centralens landsbygdsavdelning dem
samtidigt med handläggandet av ansökan om anslutning till övervakningssystemet:

-

betesgång för konventionella djur på beten som hör till en ekologisk enhet (
del II, 1.3)
förkortning av omläggningsskedet för rastgårdar för svin och fjäderfä (
II, 2.1) *
omläggning av de konventionella djuren på gården till ekologisk produktion ( II, 3.) *
anskaffning av avelshondjur från konventionell produktion ( II, 3.)
ingrepp som utförs på djur (
II, 6.2)
uppbindning av nötkreatur på små gårdar (
II, 7.2.2)
uppbindning av nötkreatur under en övergångsperiod (
II, 7.2.2)
undantag som gäller djurstallar under en övergångsperiod (
II, 7.5)
utomhusvistelse för nötkreatur, får och getter
utomhusvistelse för gödsvin
utrymmeskrav
fria passager till utevistelse i fjäderfästallar
maximiantalet värphöns och kycklingar i byggnader för fjäderfä

En del av de ovan nämnda tillstånden är tidsbegränsade, medan andra är i kraft tills vidare. De
tillstånd som märkts med en asterisk (*) hänför sig till påbörjandet av ekologisk produktion och
gäller endast en viss djurgrupp eller ett visst markområde.
Följande tillstånd skall sökas från fall till fall och beviljas för viss tid:
-

betesgång för ekologiskt uppfödda djur på samfällda beten ( II, 1.3)
anskaffning av konventionella djur för ekologisk produktion till följd av exceptionella
omständigheter ( II, 3)
anskaffning av avelshondjur från konventionell produktion till ett antal som är större än det
normala årliga antalet (högst 40 %) ( II, 3)
anskaffning av konventionellt uppfödda djur under en övergångsperiod när en hjord eller
besättning sätts samman för första gången ( II, 3)
anskaffning av konventionellt uppfödda svin eller fjäderfän under en övergångsperiod (
II, 3)
användning av en större %-andel konventionellt producerat foder under särskilda
förhållanden ( II, 4)

3. BEGYNNELSEGRANSKNING

10

Anvisningar för ekologisk produktion - animalieproduktion

Begynnelsegranskning företas skilt för varje produktionsgren vid det första kontrollbesöket. Om
aktören i ett senare skede vill införliva en ny produktionsgren i övervakningssystemet bör en skild
ansökan uppgöras.
TE-centralens landsbygdsavdelning ger kontrollen i uppdrag till en kontrollör som har auktoriserats
att kontrollera ekologisk animalieproduktion. Kontrollören gör upp en rapport över
begynnelsegranskningen som aktören godkänner med sin underskrift. Aktören får en kopia av
rapporten över begynnelsegranskningen.
Begynnelsegranskningen beskriver:
-

-

de byggnader som används vid uppfödning av djur,
eventuella planer på att ändra byggnaderna,
utrymmen för lagring av förnödenheter och produkter,
betesmarkerna, rasthagarna och rastgårdarna samt de andra områden som är tillgängliga
för djuren eller som används till foderproduktion och som kontrollsystemet för
växtproduktion inte omfattar (t.ex. naturbeten),
lagringen av stallgödsel, urin och avloppsvatten som härrör från kreatursskötseln,
spridningen av stallgödsel, urin och avloppsvatten som härrör från kreatursskötseln,
skötseln av djuren,
det material som krävs för fullgörande av skyldigheten att göra anteckningar.

En aktör som bedriver ekologisk och konventionell animalieproduktion parallellt skall beskriva de
odlingsarealer, djur, byggnader, lagerutrymmen och rastgårdar samt rasthagar som används till
ekologisk respektive konventionell produktion så, att de tydligt kan åtskiljas till separata enheter
från varandra. Beskrivningen görs i ekoplanen (III, Anvisningar för ekologisk produktion –
växtodling).
Om gården idkar både ekologisk och konventionell animalieproduktion, skall anteckningar om den
konventionella animalieproduktionen föras på samma sätt som för den ekologiska
animalieproduktionen i fråga om produktionsinsatser som skaffats till gården, om
jordbruksprodukter som gården överlåtit och om djur (
I, 3.1, punkterna 1, 2 och 3).
Anteckningarna granskas i samband med kontrollen av ekologisk produktion.
Om animalieprodukter vidareförädlas på gården skall aktören också ansluta sig till
övervakningssystemet för livsmedelsframställning (
Livsmedelsverkets ’Anvisningar för
ekologisk produktion – framställning av livsmedel’ finns på Internet under adress
www.elintarvikevirasto.fi).
3.1 Aktörens skyldighet att föra anteckningar
När aktören ansluter sig till övervakningssystemet förbinder han/hon sig att föra anteckningar på
gården. Uppgifterna som antecknats i bokföringen skall vid behov kunna verifieras med hjälp av
vederbörliga kvittenser.
Punkterna 1 och 2 i anteckningarna bildar enhetens
produktflödesbokföring. Ett sammandrag av denna skall företes kalenderårsvis i form av en
balansräkning.
Händelserna skall antecknas inom sju (7) dygn från det att de inträffade. I läkemedelsbokföringen
och de lagerböcker som finns i lagren skall händelserna antecknas omedelbart. De mängder som
har sålts direkt till konsumenterna skall antecknas dagligen.
Anteckningarna skall omfatta följande:
1.
Produktionsinsatser som skaffats till gården (foder inklusive mineraler och vitaminer,
gödselmedel, jordförbättringsmedel, bekämpningsmedel samt desinficerings-, tvätt- och diskmedel
som används inom animalieproduktionen):
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2.

mängder av respektive ämnen och medel, ursprunget och användningen

Jordbruksprodukter som har överlåtits från gården:
- mängden överlåtna produkter och mottagaren
- anteckningar om de mängder som har sålts direkt till konsumenterna skall göras dagligen

3. Uppgifter om djuren
- djurets eller gruppens identifikationsnummer
- djurets födelsetid och föräldrar
- djur som skaffats till gården: säljare, ankomstdatum, omläggningsskedets längd, veterinära
åtgärder som har vidtagits
- djur som överlåtits från gården: ålder (födelsetid), köpare, avfärdsdatum, för slaktdjurens
del vikten (kan uppges också som den köttmängd som djuromgången har resulterat i)
- djur som dött: datum och förmodad dödsorsak
4. Utfodring
- köpt och utbytt foder; slag och mängd
- foder som producerats på gården; slag och mängd
- foder som djuren förbrukat; förbrukat foder och fodertyp (ekologiskt foder, eget
omläggningsskede, köpt omläggningsskede, konventionellt)
- dagar då djuren vistats utomhus och gått på bete
5. Läkemedelsbokföring
- förvaringsplatsen för läkemedel
- inköpta läkemedel
- läkemedel till djur: djur/djurgrupp, sjukdom, behandlingsdag, behandlingstid,
behandlingsomgång, läkemedel eller läkemedelspreparat, karenstid och vem som sålt
läkemedlet
Bilagorna till denna anvisning innehåller blankettmallar för görandet av anteckningar.

4. GODKÄNNANDE FÖR UPPTAGANDE I ÖVERVAKNINGSSYSTEMET
Utgående
från
rapporten
över
begynnelsegranskningen
handlägger
TE-centralens
landsbygdsavdelning aktörens ansökan om anslutning till övervakningssystemet. TE-centralens
landsbygdsavdelning kan inbegära tilläggsutredning av aktören förrän beslutet fattas. Beslutet om
godkännande för upptagande i övervakningssystemet ges till aktören.

5. PRODUKTIONSKONTROLLER
En kontrollör som auktoriserats av TE-centralens landsbygdsavdelning eller av Kontrollcentralen
för växtproduktion utför minst en gång per år en produktionskontroll på en gård som omfattas av
kontrollsystemet. Produktionskontrollerna görs på uppdrag av TE-centralen, varför kontrollen inte
behöver beställas separat.
Kontrollen förlägges till en sådan tidpunkt att både den kontroll som gäller växtproduktion och den
kontroll som gäller animalieproduktion kan utföras samtidigt. Årligen kommer en andra kontroll att
utföras under inneutfodringsperioden på en del av gårdarna med animalieproduktion. Det kan
också bestämmas att kontrollen på en gård skall upprepas för att de missförhållanden som
konstaterats vid produktionskontrollen skall kunna kontrolleras på nytt. En del av besöken görs
utan förhandsanmälan.
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5.1 Produktionskontrollens syfte
Vid en produktionskontroll som gäller ekologisk animalieproduktion genomgås
-

bokföringen över produktflödet (anteckningarna om ämnen och medel som skaffats till gården
och om produkter som överlåtits från gården)
anteckningarna om uppgifter som gäller djuren
utfodringsanteckningarna
läkemedelsbokföringen
djurantalet
djurens levnadsförhållanden,
de förändringar som har inträffat i förhållandena på gården efter begynnelsegranskningen,
t.ex. byggnaderna eller utrymmena utomhus.

Över produktionskontrollen uppgörs en rapport som aktören godkänner med sin underskrift.
Kontrollören skriver också ett utlåtande om produktionskontrollen. En kopia av utlåtandet blir kvar
på gården. Om aktören har något att anmärka på genomförandet av kontrollen, kontrollrapporten
eller kontrollörens utlåtande, kan han/hon lämna in en egen utredning på en särskild blankett
(ekokontrollblankett 5). Blanketten kan antingen lämnas till kontrollören i samband med kontrollen
eller lämnas in senare till TE-centralens landsbygdsavdelning (dock senast inom 3 dygn efter
kontrolltillfället).
Utgående
från
rapporten
över
utförd
produktionskontroll
beslutar
TE-centralens
landsbygdsavdelning om godkännande av produktionskontrollen, inom 60 dygn från det att
rapporten har anlänt.
Beslutet meddelar följande uppgifter om de djur som funnits på gården vid tidpunkten för
kontrollen:
- djurslag
- produktionsinriktning (t.ex. mjölk, kött, smågrisproduktion)
- djurantal.
Om gården bedriver konventionell animalieproduktion anges motsvarande uppgifter beträffande de
konventionella djuren i intyget.
Beslutet utgör ett intyg över att aktören omfattas av övervakningssystemet och över att
produktionskontrollen har godkänts. Beslutet kan likväl inte användas som produktcertifikat.
( I. 5.2).
5.2 Produktionsanvisningar och rätt att hänvisa till ett ekologiskt produktionssätt
När aktören har anslutit sig till övervakningssystemet har han/hon förbundit sig att iaktta
produktionsanvisningarna. Aktören får fortgående marknadsföra sina produkter eller de djur han
har fött upp och produkter som härrör från dessa med försäljningsargument och märkningar som
hänvisar till ekologisk produktion.
Aktören ansvarar för att de produkter/djur som han/hon överlåter uppfyller kraven på ekologisk
produktion i alla situationer. Ifall aktören inte anser, eller tvivlar på att en produkt uppfyller kraven
på ekologisk produktion bör han/hon anmäla härom till TE -centralens landsbygdsavdelning. I fall
som leder till påföljder är det likaså aktörens skyldighet att informera produktuppköparna, t.ex.
mejerier eller packerier, om den uppkomna situationen.
När aktören överlåter produkter/djur från gården skall de, om köparen så kräver, åtföljas av en av
aktören undertecknad försäkran att produkterna/djuren är ekologiskt producerade (en mall ingår
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bland bilagorna). Till försäkran skall också fogas en kopia av det senaste beslutet över utförd
produktionskontroll.
När djur sänds till slakt skall en sådan försäkran emellertid alltid medfölja djuren. Djurens
öronnummer eller andra identifikationer skall framgå av försäkran.
Rätten att hänvisa till ekologisk produktion i produktmärkningarna börjar den dag då beslutet om
godkännande för upptagande i övervakningssystemet har fattats och är i kraft fram till det datum
då beslut om att aktören utträder/utesluts ur övervakningssystemet har fattats.
I fråga om djur som härrör från konventionell produktion skall omläggningsskedet fullföljas innan
det blir tillåtet att marknadsföra djuren eller produkter som härrör från dem, som ekologiskt
producerade (
II, 2.2, omläggningsskeden för olika djurslag). Omläggningsskedet kan anses
börja tidigast den dag då ansökan har anlänt till TE-centralens landsbygdsavdelning.
5.3 Förändringar i gårdens verksamhet eller förhållanden
5.3.1 En ny produktionsinriktning
Om aktören önskar ansluta en ny produktionsinriktning till övervakningssystemet skall han/hon
göra en särskild ansökan härom på kompletteringsblankett 1d som kompletterar den tidigare
inlämnade kontrollblankett 1.
5.3.2 Andra förändringar
Om väsentliga förändringar inträffar i gårdens verksamhet eller i sådana omständigheter som
inverkar på denna, skall aktören anmäla dem skriftligt till TE-centralens landsbygdsavdelning.
Anmälan skall göras inom 14 dygn från förändringen.
Följande förändringar är väsentliga:
- Byte av en aktör som omfattas av övervakningssystemet för ekologisk produktion. Av den
nya aktören krävs en skriftlig förbindelse att iaktta villkoren för anslutning till
kontrollsystemet.
- Förändringar som gäller ägande-, arrende- eller besittningsrätten till gården eller delar av
denna.
- Nedläggning av den ekologiska produktionen inom någon produktionsinriktning.

Om en aktör utträder ur övervakningssystemet för ekologisk produktion, skall han också i detta fall
lämna in en skriftlig anmälan till TE-centralens landsbygdsavdelning.
Anmälan om väsentliga förändringar görs på ekokontrollblankett 10.
Adressförändringar anmäls till kommunens landsbygdsmyndighet.

6. PÅFÖLJDER OCH SÖKANDE AV ÄNDRING
6.1 Påföljder
När aktören ansluter sig till övervakningssystemet förbinder han/hon sig att iaktta givna
produktionsanvisningar samt godkänner påföljderna av att produktionsanvisningarna överträds.
Påföljderna av regelstridigheter definieras i rådets förordning, lagen om verkställighet av
Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994, ändrad med lag 273/03)
samt den förordning som JSM utfärdat med stöd av den (346/00).
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TE-centralens landsbygdsavdelning kan ge en skriftlig anmärkning eller besluta om
marknadsföringsförbud eller om uteslutande ur övervakningssystemet. Domstolen kan påföra
bötesstraff för en sådan överträdelse av reglerna och bestämmelserna om ekologisk produktion
som har skett uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.
En anmärkning är en skriftlig uppmaning att avhjälpa en brist. Anmärkningen skall iakttas inom
utsatt tid och den kan förutsätta en ny kontroll. Underlåtenhet att iaktta en anmärkning leder
vanligtvis till marknadsföringsförbud.
Ett marknadsföringsförbud innebär att saluföring av produkterna som ekologiskt producerade
förhindras eller att märkningar som hänvisar till ekologisk produktion avlägsnas från produkterna.
Ett marknadsföringsförbud utfärdas för viss tid och det skall återkallas, om bristen har avhjälpts
eller om den inte längre har betydelse med hänsyn till förbudet. Ett marknadsföringsförbud kan
verkställas också på så sätt att ett djur/ett skifte återförs till omläggningsskedet. Aktören är skyldig
att skriftligen informera produktuppköparna om ett påfört marknadsföringsförbud.
Gården kan avföras ur registret över ekologisk produktion, antingen helt eller i fråga om en viss
produktionsinriktning, för viss tid. Aktören kan ansluta sig till övervakningssystemet på nytt efter
den utsatta tiden.
KCVP kan avföra aktören ur övervakningssystemet, om stadgade avgifter inte har erlagts.
6.2 Sökande av ändring
I beslut som TE-centralens landsbygdsavdelning har fattat får ändring sökas genom besvär hos
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar från den dag då den som söker ändring har
fått del av beslutet.
Ändring i ett beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd får sökas genom besvär hos högsta
förvaltningsdomstolen enligt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
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II

PRINCIPER FÖR EKOLOGISK ANIMALIEPRODUKTION

1. ALLMÄNNA PRINCIPER
Animalieproduktionen utgör en viktig del av den ekologiska helheten på en gård. Odling av
foderväxter gör växtföljden mångsidigare, och i gengäld producerar djuren organisk gödsel för
jorden. Det är inte förenligt med principerna för ekologisk produktion att djur föds upp utan tillgång
till åkerareal.
Animalieproduktionen och växtodlingen bör utgöra en sådan helhet där principerna för hållbar
jordbruksproduktion omsätts i praktiken. Man bör också på allt sätt undvika att miljön förorenas.
Djurantalet måste alltså anpassas till den tillgängliga åkerarealen. På det sättet undgår man
överbetning, och stallgödseln kan spridas med så få biverkningar för miljön som möjligt.
1.1 Allmänna krav
I denna del ingår detaljerade anvisningar om hur nötkreatur, hästar, svin, får, getter och fjäderfä
(höns, pärlhöns, ankor, myskankor, mulardänder, kalkoner och gäss) bör födas upp för att de eller
produkter som härrör från dem skall få marknadsföras som ekologiskt producerade. Anvisningarna
är minimikrav som uppfödarna av upp de ovan nämnda djurslagen åtminstone skall iaktta.
1.1.1 Djurskyddsbestämmelser
Inom den ekologiska animalieproduktionen skall djurskyddsbestämmelserna iakttas, såvida inte
striktare krav på verksamheten ställs i bestämmelserna om ekologisk animalieproduktion.
1.1.2 Genetiskt modifierade organismer
Inom den ekologiska produktionen är användningen av genetiskt modifierade organismer (GMO)
och/eller produkter som härletts ur sådana organismer förbjuden. Ett undantag utgör
djurläkemedel, där GMO eller derivat av dem tillåts.
Med GMO avses alla levande och fortplantningsdugliga mikrober, växter och djur vilkas arvsmassa
har ändrats med hjälp av genteknik.
Med GMO-derivat avses ett ämne som har producerats antingen utgående från GMO eller av
GMO, men som inte självt innehåller genetiskt modifierade organismer.
GMO och GMO-derivat får inte användas som livsmedel, livsmedelsingredienser (inbegripet
tillsatser och smakämnen), processtekniska hjälpmedel (inbegripet extraktionsmedel), foder,
foderblandningar, foderråvaror, fodertillsatser, processtekniska hjälpmedel för foder, vissa
produkter som används i djurfoder, växtskyddsmedel, gödselmedel, jordförbättringsmedel, utsäde,
vegetativt förökningsmaterial eller djur.
1.1.3 Alternering mellan olika produktionssätt
En animalieproduktion som innebär att ett och samma djurslag uppföds växelvis ekologiskt och
konventionellt är förbjuden ur ekologisk synpunkt.
Säsongartad animalieproduktion som sker vintertid kan tillåtas enbart om gården har
förutsättningar för animalieproduktion året om. Säsongartad ekologisk animalieproduktion som
sker sommartid är tillåten.
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1.2 Animalieproduktionen i proportion till åkerarealen
Ekologisk animalieproduktion kan inte bedrivas utan koppling till åkerareal som är i ekologisk
odling och där djurspillning kan spridas (stallgödsel behandlas i avsnitt 8). Hela åkerarealen på en
produktionsenhet som bedriver ekologisk animalieproduktion skall vara i, eller i omläggning till,
ekologisk produktion.
1.3 Uppfödning av djur enligt olika produktionssätt
Djur som föds upp dels ekologiskt, dels konventionellt får hållas på en gård endast i det fall att de
är olika djurslag. Om gården föder upp djur enligt olika produktionssätt skall animalieproduktionen
delas in i en ekologisk och en konventionell produktionsenhet.
Produktionsenheterna definieras i samband med ansökan om anslutning till övervakningssystemet.
Djur som föds upp enligt olika produktionssätt skall hållas i separata byggnader eller
byggnadsdelar och utomhusområden. Lagrade förnödenheter som används i den ekologiska
produktionen och lagrade ekologiska produkter bör vara tydligt åtskilda från de lager som används
vid konventionell produktion.
För den konventionella animalieproduktionens del skall motsvarande anteckningar göras som när
det gäller den ekologiska produktionen i fråga om de produktionsinsatser som anskaffats till
gården, de jordbruksprodukter som överlåtits från gården och djuren (
del I, 3.1, punkterna 1, 2
och 3). Dessa anteckningar kontrolleras i samband med kontrollen av den ekologiska
produktionen.
Betesgång för konventionellt uppfödda djur på beten som sköts ekologiskt
Konventionellt uppfödda djur får gå på bete på ekologiskt skötta beten under följande
förutsättningar:
- TE-centralens landsbygdsavdelning har gett tillstånd till betesgången,
- de konventionellt uppfödda djuren får gå på bete på ekologiskt odlade skiften högst under
betesperioden,
- de ekologiskt uppfödda djuren får inte gå på bete på ett område tillsammans med de
konventionellt uppfödda djuren, utan djur som härrör från olika produktionssätt bör gå på bete
på
- området turvis,
- de konventionellt uppfödda djuren härrör från extensiv produktion.
Konventionellt uppfödda djur som går på bete i en ekologisk produktionsenhet bör härröra från
extensiv produktion. Vid extensiv produktion kan djurtätheten vara högst 2 djurenheter (de) per
hektar åker som jordbrukaren besitter. Gårdens extensivitet kan inte ökas genom arealer som
omfattas av avtal om spridning av stallgödsel. När extensiviteten definieras kan i åkerarealen
emellertid räknas in de sammanlagda hektar åker som gårdens ekologiska och konventionella
produktionsenhet omfattar. Då skall emellertid beaktas att också alla djur på gården skall räknas in
i djurantalet.
Konventionellt uppfödda djur som betar på ekologiska betesmarker kan ha sitt ursprung också
utanför gården. Också i detta fall skall alla de ovan nämnda kraven iakttas.
Omräkningen till djurenheter sker i enlighet med Tabell 1.
Samfällda beten
Samtidig betesgång för ekologiskt och konventionellt uppfödda djur på traditionella samfällda beten
är möjlig, om följande villkor uppfylls:
- TE-centralen har beviljat ett förhandstillstånd till betesgången
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-

-

det gemensamma betesområdet har inte på minst tre år behandlats med andra ämnen än
sådana som tillåts i bilaga II till rådets förordning (exempelvis utlåtande av
jordbruksmyndigheten),
andra djur som går på bete på området bör vara extensivt uppfödda (
föregående punkt),
de ekologiskt uppfödda djuren kan åtskiljas tydligt från andra djur på betet (tydlig
märkning).

2. OMLÄGGNINGSSKEDET
2.1 Mark som är avsedd för animalieproduktion
När en plan för omläggningsskedet görs upp gäller det att beakta att produktionsenhetens hela
odlingsareal, efter de skiftesvisa omläggningsskedena, bör odlas ekologiskt. Också sådana
områden som inte utgör en del av odlingsplanen men som används för utfodringsändamål berörs
av kraven på omläggningen och odlingssätt, t.ex. natur- och skogsbeten.
Förkortning av omläggningsskedet för svin och fjäderfä
Avvikande från det tidigare sagda kan aktören hos TE-centralens landsbygdsavdelning anhålla om
att omläggningsskedet skall förkortas från två till ett år för beten, rastgårdar och rasthagar avsedda
svin eller fjäderfä.
Om aktören kan visa (t.ex. genom ett utlåtande av jordbruksmyndigheten) att inga andra
produktionsinsatser har använts på områdena än sådana som är tillåtna inom den ekologiska
odlingen eller att områdena inte alls har behandlats under de tre senaste åren, kan han/hon
ytterligare ansöka om att omläggningsskedet skall förkortas till sex månader.
Beträffande rasthagar eller rastgårdar som har fast och tät botten, eller andra rasthagar och
rastgårdar där djuret inte kan skaffa föda via marken, krävs inte att omläggningsskedet iakttas.
2.2 Djur och animalieprodukter
Ekologiskt uppfödda djur får skaffas till gården utan begränsningar. I fråga om dessa djur krävs inte att
omläggningsskedet iakttas. Djur av ekologiskt ursprung kan likväl behöva överföras till

omläggningsskedet för att genomgå detta (t.ex. som en följd av för många sjukdomsbehandlingar
eller brott mot produktionsanvisningarna).
När en aktör skaffar djur från konventionell produktion för att användas inom den ekologiska
produktionen, måste de omläggningsskeden som fastställs nedan iakttas för dessa djurs
vidkommande. Omläggningsskedets längd bestäms enligt djurslaget och användningssättet.
Omläggningsskedena är minimitider under vilka djuren skall födas upp ekologiskt, innan djuren
eller animalieprodukterna kan marknadsföras som ekologiskt producerade:
-

hästdjur och nötkreatur för köttproduktion 12 månader och i varje händelse minst ¾ av
deras livstid
får, getter 6 månader
svin 6 månader
djur för mjölkproduktion 6 månader *
fjäderfä för köttproduktion som anländer till gården vid mindre än tre dagars ålder
10 veckor**
fjäderfä för äggproduktion 6 veckor *

* Omläggningsskedets längd för den animaliska produkten, mjölk eller ägg.
** För köttfåglarnas del gäller det att beakta de artspecifika lägsta slaktåldrarna innan köttet säljs
som ekologiskt producerat. (
II, 4.5.1)
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Djur som är födda i en ekologisk enhet efter anslutningen till övervakningssystemet, skall anses
som ekologiskt uppfödda. Detta gäller också för avkomma till moderdjur i omläggningsskedet.

Marknadsföring av animaliska omläggningsprodukter
Under omläggningsskedet skall animaliska foder, djur samt produkter som härrör från dem och
som används som människoföda eller djurfoder marknadsföras som konventionellt producerade.
De ovan nämnda produkterna kan alltså inte marknadsföras under märkningar som hänvisar till
omläggningsskedet.
En animalisk produkt som producerats på gården och som befinner sig i omläggningsskedet samt
används som föda för gårdens egna djur kan betraktas som omläggningsfoder. Till exempel
behöver mjölk från en ko som ges åt kalvar och är i omläggningsskedet inte anses som
konventionellt foder.
2.3 Samtidig omläggning av växt- och animalieproduktionen
Om omläggningen till ekologisk produktion inleds samtidigt för de åkrar som används till
foderproduktion och för djuren, kan omläggningsskedets totala tid för all produktion inom enheten
förkortas till 24 månader. Undantaget tillämpas endast på åkrar, djur och djuravkomma som har
befunnit sig på gården vid omläggningsskedets början. Tillämpningen av undantaget förutsätter en
fodersjälvförsörjning på minst 50 procent.
En samtidig omläggning av växt- och animalieproduktionen möjliggör, under omläggningen, en
avvikelse från de krav på utfodring som gäller för ekologisk animalieproduktion. Övriga krav på
produktionsförhållandena måste vara tillgodosedda då omläggningsskedet inleds.
Det foder som odlats inom enheten kan användas som djurfoder i omläggningsskedet, även om
mängderna för konventionellt foder respektive omläggningsfoder överskrids. Under det första
omläggningsåret är det alltså möjligt att avvika från kraven på konventionellt foder,
omläggningsfoder och ekologiskt foder. Under det andra året kan man avvika från kraven på
mängden omläggningsfoder och ekologiskt foder. Under det andra året gäller det dock att iaktta
kraven angående maximimängderna konventionellt producerat foder.
Två år efter det att omläggningsskedet har börjat träder kraven på ekologisk animalieproduktion i
kraft utan undantag. Därefter skall anvisningarna i avsnitt 4 iakttas för utfodringens del.
Vare sig djur eller produkter av dessa får marknadsföras som ekologiska förrän
omläggningsskedet om 24 månader upphört. Omläggningsstadgandena för djurens del medför
sålunda via regeln om helhetsomläggning ett undantag för djur som är födda efter normal
omläggningstid på så sätt att vare sig de, trots sitt ekologiska ursprung, eller produkter av dessa
kan marknadsföras som ekologiska förrän helhetsomläggningen upphört. Samma 24 månaders
regel får en helt motsatt effekt på omläggningstiden för äldre nöt som är i början av sitt
omläggningsskede (ersätter kravet på ¾ av livscykeln som ekologiskt uppfödda). Konventionella
nöt som anskaffas till ekoenheten i ett senare skede skall alltid omläggas till eko enligt punkt 2.2.
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3. DJURENS URSPRUNG
När raser eller linjer väljs för ekologisk produktion gäller det att beakta djurens förmåga att
anpassa sig till de lokala förhållandena, djurens livskraft och motståndskraften mot sjukdomar. Det
rekommenderas att lantraser och lantstammar används.
Det är förbjudet att använda raser där individerna inte kan fortplanta sig på naturlig väg
(betäckning och förlossning).
Huvudregel
Djuren på gården skall härröra från ekologisk produktion, och produktionsreglerna bör iakttas
under djurens hela livstid, från födelsen till döden.
Undantag gällande anskaffandet av konventionellt uppfödda djur
Omläggning till ekologisk produktion
När aktören inleder sin ekologiska animalieproduktion kan han/hon med tillstånd av TE-centralens
landsbygdsavdelning lägga om de konventionellt uppfödda djur som finns på gården till ekologisk
produktion. För dessa djurs del skall aktören iaktta de längder på omläggningsskedet som bestäms
enligt djurslag och produktionsinriktning. Efter omläggningsskedet kan djuren eller
animalieprodukterna marknadsföras som ekologiskt producerade.
Exceptionella omständigheter
Det är möjligt att skaffa djur från konventionell produktion i sådana fall där djurdödligheten är stor
till följd av sjukdomar eller exceptionella omständigheter. Också då gäller det i första hand att
skaffa ekologiskt uppfödda djur.
För anskaffningen av konventionellt uppfödda djur till följd av exceptionella omständigheter skall
aktören ansöka om tillstånd hos TE-centralens landsbygdsavdelning.
Anskaffning av avelsdjur
Om lämpliga ekologiskt uppfödda djur inte står att få, kan aktören ansöka om tillstånd hos TEcentralens landsbygdsavdelning att få skaffa konventionellt uppfödda djur för avelsändamål. I detta
syfte kan för ekologisk produktion årligen anskaffas sådana hondjur som inte tidigare har fött
avkomma, i följande omfattning:
-

högst 10 procent av antalet fullvuxna hästdjur och nötkreatur
högst ett djur per år i en enhet med färre än 10 hästar eller nötkreatur
högst 20 procent av antalet fullvuxna svin, får och getter
högst ett djur per år i en enhet med färre än fem svin, får eller getter.

Antalet fullvuxna djur omfattar avelsdjur såsom handjur och hondjur som fött avkomma
Möjligheten till ett förhöjt procenttal
Ovannämnda procenttal kan höjas till 40 % med tillstånd av TE-centralens landsbygdsavdelning.
Tillstånd kan sökas i något av följande fall:
-
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Tillståndsansökan bör motiveras avseende de planerade åtgärderna. De tilltänkta djuren skall vara
hondjur som inte ännu fått avkomma (gäller inte lantraser).
Ett förhöjt procenttal kan ansökas om för lantraserna ifall djuren som anskaffas hör till en ras som
är godkänd för beviljande av specialstöd. Dessa raser är finsk boskap (väst-, öst- och nordfinsk
ko), finska får, finsk get och finsk häst. Ett djur av lantras behöver till skillnad från de ovannämnda,
inte fylla kravet på hondjur utan avkomma. De tilltänkta djuren kan också utgöras av äldre hondjur
som fött avkomma.
Anskaffningen av avelshandjur från konventionell produktion är tillåten utan något särskilt
tillståndsförfarande. Detta förutsätter att djuren föds upp och utfodras ekologiskt ända från det att
de anländer till gården.
En hjord eller besättning sätts samman för första gången
När en hjord eller besättning sätts samman för första gången kan aktören skaffa konventionellt
uppfödda djur med ett i förväg inhämtat tillstånd av TE-centralens landsbygdsavdelning. Detta
undantagslov är i kraft tillsvidare. Tillstånd skall sökas innan djuren skaffas. Förutsättningen är att
det inte finns tillgång till tillräckligt med ekologiskt uppfödda djur och att djuren uppfyller följande
villkor:
-

unghöns som är avsedda för äggproduktion och fjäderfä som är avsedda för köttproduktion
är yngre än tre dagar*,
avelsbufflar, är yngre än sex månader,
kalvarna och fölen för avelsändamål har fötts upp ekologiskt ända sedan avvänjningen och
de är yngre än sex månader,
lammen och killingarna för avelsändamål har fötts upp ekologiskt ända sedan avvänjningen
och de är yngre än 60 dagar,
grisarna för avelsändamål har fötts upp ekologiskt ända sedan avvänjningen och de väger
under 35 kg*.

Anskaffning av konventionellt uppfödda svin och fjäderfä
För uppfödning av grisar, unghöns och fjäderfä för köttproduktion kan TE-centralens
landsbygdsavdelning bevilja aktören ett årligt tillstånd att skaffa konventionellt uppfödda djur.
Tillståndet beviljas för ett visst antal djur. Beviljandet av tillstånd förutsätter att ekologiskt uppfödda
djur inte kan uppbringas och att djuren som införskaffas fyller följande villkor:
Svin
Det är möjligt att anskaffa grisar under 35 kg från konventionell produktion för avel. Grisarna bör
ha uppfötts ekologiskt fr.o.m. avvänjningen. Undantagstillstånd kan beviljas under en
övergångsperiod som utgår den 31 juli 2006.
Fjäderfä
Unghöns avsedda för äggproduktion och fjäderfä avsedda för köttproduktion skall vara yngre än tre
dagar. Undantagsregeln är i kraft tillsvidare.
Det finns likväl en möjlighet att avvika från ålderskravet på ’yngre än tre dagar’ och sålunda
införskaffa äldre unghöns under följande förutsättningar:
Unghöns under 18 veckors ålder kan anskaffas från konventionell produktion fram till utgången av
år 2005 i stöd av ett beviljat undantagstillstånd.
Anskaffningsvillkoren för konventionella unghöns under 18 veckors ålder skärps fr.o.m. början av
år 2006. Unghöns under 18 veckors ålder kan fortsättningsvis anskaffas till ekologisk produktion
men uppfödningen i den konventionella produktionsenheten skall från och med 31.12.2005 följa
produktionsanvisningarna för ekologisk produktion beträffande utfodring och veterinärmedicin
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(Produktionsanvisningarna, stycken 4 och 5). Det krävs inte att utfodringen av
uppfödningsomgången skall ändras mitt under uppfödningsperioden varför kravet på ekologisk
uppfödning i praktiken är absolut endast för kycklingar kläckta runt årsskiftet och som börjar
utfodras 31.12.2005 eller senare.
Förutsättningarna för ett anskaffningstillstånd för unghöns är ett skriftligt avtal mellan ekoproducenten och kycklinguppfödaren (motsvarar ett avtal om frakttorkning). Kycklinguppfödaren
och eko-producenten skall överenskomma om att eko-produktionens krav tillgodoses för
uppfödningsomgången beträffande anteckningar, utfodring och veterinärmedicin, att
anteckningarna överlåts tillsammans med uppfödningsomgången åt dess mottagare och att vid
behov tillåta en eko-kontroll på gården som föder upp kycklingar ifall unghöns avsedda för ekoproduktion råkar vara under uppfödning. Eko-producenten står för alla kontrollavgifter som hör till
eko-produktionen.
Före en närmare beredning av kraven om unghönsuppfödning kan en gård som idkar ekologisk
produktion föda upp eko-unghöns på de ovannämnda villkor som ställes på konventionell
uppfödning. Uppfödningen av unghönsen skall med andra ord uppfylla kraven på ekologisk
produktion beträffande utfodring och veterinärmedicin. Minimikraven på uppfödningsförhållandena
är de gällande djurskyddsstadgandena. Tillsvidare krävs inte att eko-produktionens specialvillkor
gällande byggnader eller rastning skall uppfyllas inom unghönsuppfödningen. Fåglarna skall i
detta fall i enlighet med ursprungskravet införskaffas till gården då de är yngre än tre dagar.

4. UTFODRING
Inom den ekologiska produktionen försöker man när det gäller utfodringen beakta djurens
näringsbehov och välbefinnande. På så sätt kan man också åstadkomma högklassiga produkter
och en långsiktig produktion.
Vid utfodringen är det inte tillåtet att använda antibiotika, koccidiostatika, medicinskt verksamma
substanser, tillväxtfrämjande medel eller andra ämnen som är avsedda att stimulera tillväxt eller
produktion.
Det är förbjudet att tvångsmata djur.
I detta avsnitt avses med torrsubstansinnehåll torrsubstansen i foder som härrör från jordbruk. Till
torrsubstansen räknas torrsubstansen i det grov-, kraft- och kompletteringsfoder som djuren får.
Mineraler som har tillsatts fodret räknas inte in i torrsubstansinnehållet i foder som härrör från
jordbruk.
Huvudregel
Djuren skall utfodras med foder som producerats ekologiskt. Fodret skall helst ha producerats
inom den egna ekoenheten. Om det blir nödvändigt att skaffa ekologiskt producerat foder utifrån,
skall det skaffas från en annan gård eller ett annat företag som omfattas av övervakningssystemet
för ekologisk produktion.
Utfodringen av växtätare (nöt, får, getter och hästar) kräver en fodersjälvförsörjningsgrad om 50 %.
Ifall detta inte kan uppnås med foder från den egna ekoenheten är det möjligt att räkna sig till godo
ekofoder som erhållits från en samarbetsgård i ekologisk produktion. Industriellt framställda
fodermedel får inte tas med i beräkningarna av självförsörjningsgraden.
Användningen av konventionellt foder under övergångsperioden 24.8.2000–24.8.2005
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Den högsta tillåtna andelen konventionellt foder av den årliga foderförbrukningen för nötkreatur,
får, getter och hästar är 10 procent, beräknad enligt fodrets torrsubstansinnehåll. Motsvarande
procentsats i fråga om svin och fjäderfä är 20 procent av fodrets torrsubstansinnehåll. Räknat på
dagsransonen får andelen konventionellt foder inte överstiga 25 procent av fodrets
torrsubstansinnehåll.
Djurslag

Nötkreatur, får, get, häst
svin, fjäderfä

Konventionellt
dagsransonen,
torrsubstansen
högst 25
högst 25

foder
i %

av Konventionellt foder av den
av årliga foderförbrukningen, i
% av torrsubstansen
högst 10
högst 20

Användning av konventionellt foder enligt ovan nämnda procentsatser är tillåten under en
övergångsperiod fram till 24.8.2005. Användandet av konventionellt foder förutsätter att aktören
bör kunna visa att ekologiskt foder inte fanns att köpa vid foderanskaffningstillfället. Oskäliga
transportkostnader för fodret eller en oskälig prisskillnad mellan konventionellt och ekologiskt foder
kan jämställas med brist på ekologiskt foder.
Undantag
Jord- och skogsbruksministeriet kan på områden som har drabbats av exceptionella
väderförhållanden tillåta att konventionellt foder används i en utsträckning som överstiger den ovan
nämnda procentsatsen. Tillståndet beviljas för en begränsad period, och TE-centralens
landsbygdsavdelning tillämpar undantaget på enskilda aktörer.
4.1 Fodret under omläggningsskedet
Endast foder från åkrar i andra årets omläggningsskede får kallas omläggningsfoder. Foder som
har bärgats på åkrar där det första året av omläggningsskedet pågår räknas som konventionellt.
Dagsransonen kan innehålla i genomsnitt högst 30 procent omläggningsskedesfoder. Om allt
omläggningsskedesfoder som används härrör från den egna gården, kan i genomsnitt högst 60
procent av dagsransonen bestå av omläggningsskedesfoder.
Procentandelarna räknas på torrsubstansinnehållet i det foder som används. Den period som
betraktas bestäms som följer:
- för djur vars produktiva livscykel överstiger ett år (t.ex. mjölkkor, suggor) är perioden ett år
bakåt från kontrolltidpunkten och
- om djurets produktiva livscykel är kortare än ett år (t.ex. gödsvin) är perioden den tid djuren
vistas på gården.

foder

1. omläggningsåret

2. omläggningsåret
allt
SV2-foder
producerat på egen
gård

Användningsmängd
beräknad
på
torrsubstansen i den
genomsnittliga
dagsransonen

Fodret har endast
konventionell status,
se föregående tabell 60 %
(10 %, 20 %, 25 %)

2. omläggningsåret
SV2-foder anskaffas
också
ytterom
gården

30 %

4.2 Andelen grovfoder
Grovfodret är vallfoder, betesgräs, blast, halm av stråsäd, gräsmjöl (dock inte som enda grovfoder)
och rotfrukter till foder (dock inte potatis).
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Uppfödningen av nötkreatur, får, getter och hästar bör allt enligt väderförhållandena basera sig så
långt som möjligt på betesgång och utnyttjande av bete vid utfodringen.
För nötkreatur, får, getter och hästar skall minst 60 procent av torrsubstansinnehållet i
dagsransonen av foder som härrör från jordbruk bestå av grovfoder (färskt, torkat eller lufttätt
ensilerat). Hos nötkreatur skall detta krav iakttas från det att djuren är 6 månader gamla.
Grovfodrets andel kan i fråga om djur som hålls för mjölkproduktion sänkas till 50 procent under de
tre första månaderna av laktationen. Om man vill gå till väga så, skall utfodringsförändringen
beskrivas i planen för skötseln av djuren.
Grovfoder skall tillsättas i de dagliga foderransonerna för svin och fjäderfä.
4.3 Ensilage
Med ensilage avses foder som har framställts genom en lufttät konserveringsmetod. Vid
ensilageberedningen kan som tillsatser och processtekniska hjälpmedel användas endast sådana
produkter som uppräknas i del D i bilaga II till rådets förordning. Om mjölk-, myr-, propion- och
ättiksyra används vid ensilageberedningen skall en utredning om användningen av dem ingå i
planen för skötseln av djuren.
4.4 Utfodring av ungdjur
Ungdjurens foderstat skall innefatta naturlig mjölk i minst:
-

tre månader för nötkreatur och hästar,
45 dagar för får och getter,
40 dagar för svin.

Kalvar, föl, lamm, killingar och grisar skall i första hand ges modersmjölk eller mjölk som kommer
från samma djurslag. Mjölk som kommer från ett annat djurslag är ett andrahandsalternativ.
Om tillskottsutfodring med mjölk är nödvändig, när modersmjölken inte ensam räcker (t.ex. då
lammen är många), kan djuret ges mjölkersättningsmedel av konventionellt ursprung (
del C 2 i
bilaga II till rådets förordning). Då skall emellertid fodret av konventionellt ursprung hålla sig inom
de tillåtna gränserna i djurets foderstat (högst 25 % av dagsransonen, högst 10 eller 20 % av den
årliga foderförbrukningen).
Om det, t.ex. när modern dör eller överger sin avkomma, blir nödvändigt att utfodra med en mängd
mjölkersättningsmedel från konventionell produktion som är större än procentsatserna ovan (
del C 2 i bilaga II till rådets förordning), går djuret miste om sin ekoduglighet. Innan djuret eller en
produkt som härrör från det kan marknadsföras som ekologiskt producerat, måste man för djurets
del iaktta ett omläggningsskede som kan påbörjas först sedan den konventionella utfodringen har
upphört.
4.5 Fjäderfä
Grovfoder skall ingå i den dagliga foderransonen för fjäderfä.
4.5.1 Lägsta slaktålder för fjäderfä
Vid uppfödningen av fjäderfä bör långsamt växande raser eller linjer gynnas. Finland saknar en
definition på dylika långsamt växande fjäderfäraser eller linjer.
Därför skall följande
minimislaktåldrar följas vid uppfödningen:
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81 dygn för kycklingar,
49 dygn för pekingankor*,
70 dygn för myskankshonor,
84 dygn för myskankshanar,
92 dygn för mulardänder,
94 dygn för pärlhöns,
140 dygn för kalkoner och stekgäss.
*Obs! För pekingankor som skaffats från konventionell produktion är omläggningsskedet minst 10
veckor.
4.6 Andra tillåtna foderråvaror
Konventionellt producerade vegetabiliska foderråvaror
Under övergångsperioden 24.8.2000–24.8.2005 är det möjligt att vid utfodringen av djur i de
tillåtna mängderna (10 eller 20 %) använda endast sådana från jordbruk härrörande konventionellt
producerade vegetabiliska foderråvaror som uppräknas i del C 1 i bilaga II till rådets förordning.
Ekologiskt producerade vegetabiliska foderråvaror
Användningen av ekologiskt producerade vegetabiliska foderråvaror är inte begränsad.
Animaliska foderråvaror
Endast användning av sådana animaliska foderråvaror är tillåten som nämns i del C 2 i bilaga II till
rådets förordning. Detta gäller animaliska foderråvaror av såväl ekologiskt som konventionellt
ursprung.
4.7 Andra tillåtna ämnen
Mineralfoder
De tillåtna mineralerna och spårämnena nämns i del C och D i bilaga II till rådets förordning.
Vitaminer
Den ekologiska produktionen försöker i mån av möjlighet att tillfredsställa djurens vitaminbehov
genom att använda naturliga vitaminkällor. Därtill har möjligheten att använda syntetiska vitaminer
fastställts djurspecifikt på följande sätt.
- syntetiska vitaminer tillåts vid utfodringen av svin, fjäderfä och hästar
- syntetiska A-, D- och E-vitaminer får ges åt idisslare under övergångsperioden 01.05.2003 31.12.2005
Övriga ämnen
Vid utfodringen kan man använda enbart i del D i bilaga II till rådets förordning nämnda enzymer,
mikroorganismer,
konserveringsmedel,
bindemedel,
klumpförebyggande
medel
och
koaguleringsmedel, antioxidanter, tillsatsmedel för ensilageframställning, vissa produkter som
används vid utfodringen av djur och processtekniska hjälpmedel som används vid
foderframställning.
Användningen av de ämnen som uppräknas i bilagan är tillåten bara i det sammanhang och syfte
som respektive ämne nämns.

5. FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD OCH VETERINÄRVÅRD
Inom den ekologiska animalieproduktionen framhävs betydelsen av förebyggande hälsovård.
Djurens hälsa och välbefinnande främjas
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-

genom att man väljer sådana djurraser och djurlinjer som är lämpliga för den ekologiska
produktionen,
genom att man sköter djuren på ett för arten lämpligt sätt,
genom att man använder högklassiga foder,
genom att man möjliggör regelbunden rastning och betesgång sommartid,
genom att man undviker en alltför stor djurtäthet och de problem som denna medför för
djuren.

Via djurets välbefinnande förbättras djurets motståndskraft och naturliga immunförsvar. På så sätt
kan man förebygga infektioner och insjuknande.
Om djuret trots allt insjuknar eller skadas, skall det utan dröjsmål behandlas på lämpligt sätt. Vid
behov skall djuret isoleras i ett utrymme som lämpar sig för vård av djur. Djurets välbefinnande och
omständigheter skall kontrolleras tillräckligt ofta.
5.1 Användning av veterinärläkemedel
Vid användningen av veterinärläkemedel skall följande regler iakttas inom den ekologiska
animalieproduktionen:
-

-

-

-

-

Endast i Finland godkända läkemedels får användas för medicinsk behandling av
produktionsdjur.
Avsteg från ovannämnda regel kan göras för sådana registrerade homeopatiska preparat
vilkas läkemedelshalt understiger 1/10000 (D4).
På gården får finnas endast sådana läkemedelspreparat som har ordinerats av veterinär.
Därför bör t.ex. parasitläkemedel ordineras av veterinär.
Det är förbjudet att använda läkemedelspreparat i förebyggande syfte, frånsett
fytoterapiprodukter och homeopatiska produkter (om preparatet har registrerats i Finland).
Som förebyggande användning av läkemedelspreparat betraktas inte sådana behandlingar
som har ordinerats av veterinär.
Ämnen avsedda att stimulera tillväxt och produktion (också antibiotika, koccidiostatika och
andra preparat som stimulerar tillväxt) är förbjudna.
Användningen av hormoner och motsvarande ämnen för kontroll av fortplantningen (t.ex.
synkronisering av brunster) eller för andra ändamål är förbjuden. Användning av hormoner
till enskilda djur som veterinärbehandling är dock tillåten.
Sådana veterinärbehandlingar och behandlingar av byggnader, anordningar eller redskap
som i den nationella lagstiftningen förklaras vara obligatoriska tillåts. I Finland förekommer
när denna anvisning publiceras inga ovan nämnda obligatoriska åtgärder. Användningen av
veterinärläkemedel som stärker motståndskraften är tillåten inom områden där man vet att
det förekommer sådana sjukdomar som kräver åtgärder.
Efter den sista behandlingsomgången skall man iaktta den karenstid som anges i
läkemedelspreparatets försäljningstillstånd eller som en veterinär har bestämt för
läkemedelssubstansen, innan produkter som härrör från djuret kan överlåtas som
livsmedel.
Inom den ekologiska produktionen är karenstiden för alla animaliska livsmedel dubbelt så
lång som den normala karenstiden. Om karenstiden fastställts till 0 dygn är karenstiden
inom ekologisk produktion också 0 dygn (2*0 dygn = 0 dygn).

Den medicinska behandlingen av djur skall bokföras. Av bokföringen skall framgå:
- förvaringsplatsen för läkemedlen
- till gården inköpta läkemedel
- läkemedel som använts åt djur: djur/djurgrupp, sjukdom, behandlingsdag,
behandlingsomgång, läkemedelspreparat- eller ämne, karenstid och läkemedelsförsäljare.
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Läkemedelsbokföringen skall kunna konstateras på gården vid kontrolltillfället. De behandlade
djuren eller djurgrupperna skall kunna identifieras tydligt under karenstiden.

5.2 Begränsningar i användningen av veterinärläkemedel
Ett djur vars produktiva livscykel överstiger ett år (t.ex. mjölkkor, suggor, hästar) kan behandlas
med läkemedelspreparat tre gånger under ett år. Om det blir nödvändigt att behandla djuret med
läkemedelspreparat fyra gånger under ett år, kan djuret inte längre anses vara ekodugligt. Ett djur
som behandlats fyra gånger under ett år anses vara konventionellt uppfött, och det måste inleda
omläggningsskedet på nytt.
Ett djur vars produktiva livscykel understiger ett år (t.ex. gödsvin och gödfjäderfä) kan behandlas
medicinskt på godtagbart sätt en enda gång under sin livstid. Efter den andra
behandlingsomgången måste djuret inleda omläggningsskedet på nytt.
Omläggningsskedets längd nämns i punkt 2.2.
Som behandlingsomgång betraktas alla medicinska behandlingar som ges i samband med ett
sjukdomsfall, förutsatt att det är fråga om behandling av samma sjukdom. Betraktelseperioden är
ett år bakåt räknat från den senaste behandlingsomgången.
Till de ovan nämnda läkemedelsbehandlingarna räknas inte parasitbekämpning, vaccination eller
medicinsk behandling i samband med obligatoriska sjukdomsbekämpningsprogram.

6. PRAXIS VID SKÖTSELN AV DJUR
6.1 Fortplantningsmetoder
De ekologiskt uppfödda djurens fortplantning bör i så stor utsträckning som möjligt basera sig på
naturlig betäckning. Andra former av artificiell fortplantning än artificiell insemination är förbjudna.
När artificiell insemination används är det inom den ekologiska animalieproduktionen tillåtet att
använda sperma från embryotransplantationstjurar. Ett djur som skaffas från konventionell
produktion kan vara ett embryotransplantationsdjur.
6.2 Ingrepp som utförs på djur
Inom den ekologiska animalieproduktionen skall djurskyddsbestämmelserna iakttas, om inte
striktare krav anges i denna anvisning.
Inom den ekologiska produktionen är följande åtgärder tillåtna:
- perforation, klippning och tatuering av öronen hos svin, nötkreatur, får, getter och andra
produktionsdjur samt fästande av öronmärke och inoperering av mikrochips på djuren och
märkning av ovan nämnda djur på något annat sätt när åtgärden vidtas av en kompetent
person och åsamkar kortvarig och lindrig smärta,
- tatuering av hästar när åtgärden vidtas av en veterinär eller under tillsyn av en sådan, inoperering av mikrochips på hästar när åtgärden vidtas av en kompetent person samt
frysmärkning av hästar när åtgärden vidtas av en kompetent person,
- kastrering av grisar som är yngre än en vecka genom en öppen kirurgisk metod när åtgärden
vidtas av en kompetent person,
- kastrering av får som är yngre än sex veckor med Burdizzotång när åtgärden vidtas av en
kompetent person,
- kastrering av getter, hästar och nötkreatur när åtgärden vidtas av en veterinär.
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Följande åtgärder är tillåtna bara med tillstånd av TE-centralens landsbygdsavdelning:
- avhorning av nötkreatur, får och getter genom kirurgi när åtgärden vidtas av en veterinär
samt förstöring av hornanlaget hos nötkreatur som är yngre än två veckor när åtgärden
vidtas av en kompetent person,
- om skador på suggornas spenar förekommer i vistelseutrymmet: slipning av vassa
tandspetsar hos grisar som är yngre än åtta dagar med hjälp av en ändamålsenlig
slipapparat när åtgärden vidtas av en kompetent person,
- insättning av nosring åt nötkreatur när åtgärden vidtas av en veterinär,
- kapning av bakåt eller inåt pekande sporre fram till första leden hos avelstuppar under de 72
första levnadstimmarna när åtgärden vidtas av en kompetent person.
Med en kompetent person avses en person som har tillräckliga kunskaper och skicklighet i den
teknik som krävs för åtgärden. De redskap och anordningar som används vid ingrepp på djur skall
vara lämpliga för ändamålet, rena och funktionsdugliga.
Andra krav
Det är förbjudet att föda upp djur på en foderstat eller under förhållanden som kan medföra anemi.
Ett djur som håller på att föda får inte hållas bundet.
Det är förbjudet att i enskilda boxar föda upp kalvar som är över en vecka gamla.
Suggor skall hållas i grupp, utom i dräktighetens slutskede och i digivningsskedet. Det är förbjudet
att använda grisningsboxar. Hållande av grisar i våningssystem eller burar är förbjudet.
6.3 Transport
Vid transporten av djur skall djurskyddsbestämmelserna iakttas (djurskyddslagen 274/1996,
förordningen om transport av djur 491/1996 och jord- och skogsbruksministeriets beslut
27/VLA/1996 om krav på skydd av djur vid transport).
Vid transport av levande djur skall man hindra djuren från att sammanblandas med konventionellt
uppfödda djur. Djuren skall märkas individuellt eller transporteras som enhetliga partier i separata
avdelningar av ett fordon, varvid transporten skall antecknas i handlingarna.
6.4 Identifiering av animalieprodukter
Djuren på en gård skall kunna identifieras antingen individuellt eller omgångsvis och djuren skall
överensstämma med det djurantal som framgår ur bokföringen.
En förväxling av konventionella produkter med animalieprodukter avsedda för saluföring som
ekologiskt producerade bör kunna förhindras i alla skeden av produktion, framställning, transport
och saluföring. Produkterna bör transporteras i förseglade förpackningar, behållare eller fordon.
Förpackningsmärkningarna bör innehålla följande uppgifter:
- aktörens namn och adress;
- produktnamn
- den övervakande myndighetens signum
- vid behov även ett partisignum
Ovannämnda uppgifter gällande transporten får också framgå ur dokument som åtföljer
transporten ifall dokumenten obestridligen kan knytas till transporten. Sagda dokument skall även
innehålla uppgifter om transportfirman ifråga.
Förseglingsförfarandet är inte nödvändigt om följande villkor uppfylls:
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-

transporten företas mellan två aktörer, t.ex. mjölkproducent och mejeri, vilka båda är anslutna
till övervakningssystemet för ekologisk produktion;
produkterna åtföljs av tidigare beskrivna dokument;
händelsen har antecknats i de båda aktörernas ekoplaner.

Om köparen så kräver skall produkten alltid åtföljas av en av överlåtaren undertecknad försäkran
om produktens ekologiska karaktär. Försäkran skall dock alltid ges vid överlåtande av djur till
slakt. Försäkran bör innehålla följande djurspecifika uppgifter:
- nöt: EU-signum för varje enskilt djur;
- svin: gårdens tatueringsnummer och djurens antal;
- får och getter: gårdssignum och öronnummer för de märkta djuren.
En överensstämmelseförsäkran finns i form av en modellblankett som bilaga till dessa anvisningar.
Överensstämmelseförsäkran kan också användas som transportdokument ifall den kompletteras
med erforderliga uppgifter för ett sådant dokument.

7. DJURSTALLAR OCH VISTELSE UTOMHUS
Djurens vistelseutrymme skall vara tillräckligt rymligt, skyddande, ljust, rent och tryggt. Behoven
hos vart och ett djurslag bör beaktas. De faktorer som inverkar på djurets välbefinnande bestäms
bl.a. enligt djurart, ras, ålder, kön och uppfödningsomgångens storlek.
Djuret får inte lämnas utan skötsel eller överges. Alla djur skall få lämplig föda och dryck, och de
skall lätt kunna ta sig till de platser där de utfodras och har tillgång till vatten.
Djuren bör ha tillräckligt med plats att stå i naturlig ställning, vända sig och lätt lägga sig så, att alla
djur ryms att ligga samtidigt. Djuret skall också kunna ägna sig åt kroppsvårdande beteende och
utföra de andra naturliga rörelser som är typiska för arten.
Förhållandena i vistelseutrymmet
Ventilationen, lufttemperaturen, luftens relativa fuktighet, gashalten och dammnivå skall hållas på
nivåer som inte medför olägenhet för djuren. De rekommenderade gränsvärdena fastställs i
djurskyddsbestämmelserna. Den friska luften i byggnaderna skall vara tillräcklig, liksom det
naturliga ljuset.
7.1 Allmänna krav som gäller alla byggnader
7.1.1 Minimikrav beträffande utrymmen inomhus och utomhus (m2 /djur)
Minimiutrymmen för uppfödning inomhus och för rastgårdar ingår i Tabellerna 2 och 3.
Minimikraven i Tabell 2 kan tillämpas av sådana aktörer vilkas djurstall har byggts eller börjat
byggas före 24.8.1999. Aktörerna skall anhålla hos TE-centralens landsbygdsavdelning om
tillstånd att under en övergångsperiod få avvika från de utrymmeskrav som anges i Tabell 3.
Undantagslov kan beviljas för en övergångsperiod som upphör 31.12.2010 (
II, 7.5). Om aktören
inte har detta undantagslov skall han/hon iaktta minimikraven i Tabell 3.
Minimikraven i Tabell 3 tillämpas på nya byggnader och tillbyggnader som kan jämföras med dem i
det fall att byggandet har inletts 24.8.1999 eller därefter. Tillbyggnaden jämte
renoveringskostnader är jämförbar med en nybyggnad när kostnaderna per djurplats för projektet i
sin helhet överstiger 50 % av riktkostnaderna för motsvarande nybyggnad (enligt jord- och
skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och bygganvisningar (JSM-BBA E2).
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De krav på utrymmena utomhus som anges i tabellerna gäller sådana rastområden som djuren har
fri tillgång till från utrymmena inomhus. Om utrymmet utomhus inte är beläget i anslutning till
utrymmet inomhus, är kravet på utrymmet utomhus minst lika stort som kravet på utrymmet
inomhus, dock med undantag för rastningsutrymmen för fjäderfän ( II, 7.4.2.).
Vid byggandet och underhållet av rastgårdar och rasthagar för djur bör man beakta belastningen
på miljön och djurens välbefinnande. Djurtätheterna skall vara tillräckligt låga så att marken hindras
från att packas och växtligheten inte slits alltför mycket. Vid placeringen och skötseln av rastgårdar
för husdjur skall man också i tillräcklig utsträckning beakta behoven av att skydda yt- och
grundvattnet.
Kraven på och byggandet av rasthagar och rastgårdar beskrives närmare i
miljövårdsbestämmelserna för jordbruk, jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser
och bygganvisningar (JSM-BBA C 4) samt miljöministeriets anvisning om miljövården i samband
med husdjursskötsel (30.9.1998 eller nyare upplagor).
7.1.2 Fönsterytan
Fönsterytan eller ytan av något annat ljusgenomsläppligt material i väggarna och/eller taket skall
vara minst 1/20 av djurstallets golvyta.
7.1.3 Det fasta golvets andel av golvytan
Det fasta golvets andel av den golvyta som är tillgänglig för djuren skall vara
- minst ½ av minimikraven i Tabell 2 eller 3 i djurstallar för nötkreatur, svin, får och getter,
- minst 1/3 av minimikraven i Tabell 2 eller 3 i byggnader för fjäderfän.
I fråga om kraven på minimiyta för hästar tillåts endast planlösningar med fasta ströbelagda golv.
7.2 Krav på djurstallar för nötkreatur, svin, får, getter och hästar
7.2.1 Djurstallar
Golven får inte vara hala. Minst hälften av den golvyta som skall vara tillgänglig för djuren bör vara
fast, utan spalt eller galler ( Tabell 2 och 3). Djuren skall ha ett tillräckligt stort, bekvämt, rent och
torrt liggområde. Liggområdets golv skall vara fast och försett med en ströbelagd liggplats där alla
djur ryms att ligga samtidigt. Som strö används halm eller något annat naturmaterial.
7.2.2 Uppbindning av djur
Huvudregel
Koppling av djur med bindsel och hållande av djur i burar som hindrar djuren från att vända sig är
förbjudet.
Undantag
Enstaka djur
Enstaka djur kan tillfälligt hållas uppbundna av säkerhets- eller välbefinnandeskäl. De situationer
där det finns behov av att binda djur tillfälligt, t.ex. för den tid insemination pågår, beskrivs i planen
för skötsel av djuren.
Kalvar får hållas uppbundna bara under den tid utfodring eller någon annan skötselåtgärd pågår.
Kalvar kan hållas uppbundna utan avbrott i högst en timme.
Uppbindning av nötkreatur på små gårdar
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Små gårdar kan ansöka hos TE-centralens landsbygdsavdelning om undantagslov att få hålla
nötkreatur uppbundna. Tillstånd att binda upp nötkreatur i en byggnad som har byggts eller börjat
byggas före 24.8.2000 kan fås för en tid av högst tre år. Tillståndet beviljas för viss tid, eftersom
kommissionen senare kommer att definiera vad som avses med små gårdar. Efter att begreppet
har definierats skall definitionen följas i alla medlemsstater. Före givandet av kommissionens
definition kan tillstånd beviljas, om antalet nötkreatur på gården är högst 30 djurenheter räknat
enligt Tabell 1.
Undantagslov kan beviljas för uppbindning av över sex månader gamla kvigor, kor och avelstjurar
som föds upp för mjölkproduktion och/eller dikoproduktion. Tillstånd kan inte fås för nötkreatur som
skall användas till köttproduktion.
Djuren måste få gå ute också om vintern, minst två gånger i veckan (i en rastgård eller rasthage).
På sommaren måste de dagligen få gå på bete, om aktören inte har undantagslov att under
betesperioden hålla nötkreaturen i en rastgård eller rasthage (
II, 7.5).
Båset för ett uppbundet djur skall vara tillräckligt långt och brett så att nötkreaturet kan stå och
ligga på en plan yta. Båsgolvet skall vara fast och ströbelagt.
Om ett befintligt djurstall har ändrats betydligt eller en nybyggnad uppförs på gården eller en
därmed jämförbar tillbyggnad görs efter 23.8.2000, kan tillstånd inte beviljas eller så återkallas ett
beviljat tillstånd. En ändring är betydande när kostnaderna för projektet i jämförelse med
riktkostnaderna, enligt jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och
bygganvisningar (JSM-BBA E2), är över 50 procent av kostnaderna för en nybyggnad med samma
djurantal som ändringen innebär.
Tillståndet återkallas också om verksamheten inte längre uppfyller grunderna för beviljande av
tillstånd eller de krav som har bestämts eller föreskrivits med stöd av rådets förordning, t.ex. om
antalet nötkreatur på gården överstiger 30 djurenheter.
Uppbindning av nötkreatur under övergångsperioden 24.8.2000–31.12.2010
Under övergångsperioden 24.8.2000–31.12.2010 är det möjligt att ansöka om undantagslov att
hålla nötkreatur bundna i befintliga djurstallar som har byggts eller börjat byggas före 24.8.2000.
Undantagslov kan beviljas för uppbindning av över sex månader gamla kvigor, kor och avelstjurar
som föds upp för mjölkproduktion och/eller dikoproduktion. Tillstånd kan inte fås för nötkreatur som
används till köttproduktion.
Djuren måste få gå ute också om vintern, minst två gånger i veckan (i rastgård eller rasthage). På
sommaren måste de få gå på bete dagligen, om aktören inte har undantagslov att hålla nötkreatur i
en rastgård under betesperioden ( II, 7.5).
Båset för ett uppbundet djur skall vara tillräckligt långt och brett så att nötkreaturet kan stå och
ligga på en plan yta. Båsgolvet skall vara fast och ströbelagt.
Det är möjligt att använda sig av detta undantagslov under en övergångsperiod som upphör
31.12.2010. Tillstånd skall sökas hos TE-centralens landsbygdsavdelning. Till ansökan skall fogas
en plan över de ändringar som man avser att företa för att minimikraven skall uppfyllas efter
31.12.2010.
Om betydande ändringar görs i ett befintligt djurstall efter 23.8.2000 beviljas tillstånd inte eller så
återkallas ett beviljat tillstånd. En ändring är betydande när kostnaderna för projektet i jämförelse
med riktkostnaderna, enligt jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och
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bygganvisningar (JSM-BBA E 2), är över 50 procent av kostnaden för en nybyggnad med samma
djurantal som ändringen innebär.
På nybyggnader och på tillbyggnader som är jämförbara med dem kan undantaget att hålla
nötkreatur bundna inte tillämpas.
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7.3 Krav på vistelse utomhus för nötkreatur, svin, får, getter och hästar
Huvudregel
Ekologiskt skötta djur skall ha tillgång till bete eller till en rastgård eller rasthage. Utomhusvistelse
skall ordnas alltid när det är möjligt med avseende på djurets fysiska tillstånd, vädret och markens
skick.
I södra Finland pågår den normala betesperioden från början av juni till slutet av september. I norra
Finland är betesperioden ungefär en månad kortare.
Rasthagarna eller rastgårdarna får vara täckta, men bara delvis, till högst 75 % av ytan. Väggarna
skall vara öppna så att bara bärande konstruktioner, de djurstängsel som behövs och eventuella
fågel- eller vindnät tillåts. Djurstallar med tre väggar uppfyller inte kravet på rastgårdar eller
rasthagar, utan de betraktas som inomhusutrymmen.
Undantag från kraven på utomhusvistelse
I följande fall krävs inte att djuren vistas utomhus ens när förhållandena är goda:
1. Utomhusvistelse om vintern
Utomhusvistelsen för nötkreatur, får och getter om vintern kan frångås, om djurens förhållanden
uppfyller alla följande villkor:
- djuren får dagligen gå på bete under betesperioden,
- vistelsetiden utomhus förlängs utöver den normala betesperioden,
- djuren hålls inte bundna.
Detta undantag kan inte tillämpas på hästar.
2. Djurens fysiska tillstånd:
- sjuka eller skadade djur
- kalvar som är yngre än tre månader
- grisar som är yngre än 10 veckor
- lamm, killingar och föl som är yngre än en vecka
- djur som fått avkomma; i en vecka (7 dygn) efter nedkomsten
- suggor under digivningen
- djur som skall insemineras
3. Väderförhållandena:
- mycket hård vind (vintertid)
- häftigt regn
- mycket sträng köld (nötkreatur, får, getter)
- köld (svin)
- mycket varma dagar då insekterna är så många att djuren störs (då får djuren vistas ute
under en svalare tid av dygnet)
4. Markunderlagets skick, då utomhusvistelse inte krävs:
- betesmarkens yta trasas sönder så att en normal tillväxt äventyras för betesväxterna
- rastgårdarna och rasthagarna är så hala att risken för att djuren skall skada sig är stor
5. Slutgödningen
Nötkreatur, får och svin för köttproduktion kan hållas inomhus under slutgödningen. Stallperioden
kan uppgå till högst 1/5 av djurets livstid och i varje händelse till högst tre månader.
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Ett utnyttjande av undantaget förutsätter noggrann bokföring av djurens utomhusvistelse.
Bokföringen skall kunna visas upp i samband med produktionskontrollen.
Nötkreatur: utomhusvistelse
Nötkreaturen skall ha tillgång till utomhusvistelse året om. Under betesperioden bör alla nötkreatur
dagligen få gå på bete.
Undantag från kravet på betesgång
I fråga om tjurar över ett år kan man avvika från kravet på betesgång så, att tjurarna åtminstone
bör ha tillgång till en rastgård eller rasthage.
I fråga om tjurar som inte är över ett år kan man avvika från kravet på betesgång endast med stöd
av ett tillstånd som TE-centralens landsbygdsavdelning har beviljat (
II, 7.5).
Från utomhusvistelsen för nötkreatur vintertid kan man avvika bara om villkoren i punkt 1.
Undantag från kraven på utomhusvistelse uppfylls.
Får och getter: utomhusvistelse
Får och getter bör ha tillgång till utomhusvistelse året om. Under betesperioden skall alla får och
getter få gå på bete dagligen.
Undantag från kravet på betesgång
Undantag från kraven på betesgång för får och getter är möjliga under en övergångsperiod endast
med tillstånd av TE-centralens landsbygdsavdelning (
II, 7.5).
Undantag från kravet på utevistelse året om
Från utomhusvistelsen vintertid kan man avstå i fråga om får och getter bara om villkoren i punkt 1.
Undantag från kraven på utomhusvistelse uppfylls.
Svin
Svinen skall ha tillgång till allra minst en rastgård eller rasthage åtminstone från maj till oktober. I
rasthagarna och rastgårdarna skall svinen kunna böka. Fasta bottenlösningar i rasthagar tillåts, om
man ser till att material som svinen kan böka i, t.ex. torv, finns i rastgården.
Undantag från kravet på utevistelse året om
Undantag från utomhusvistelsen för gödsvin under en övergångsperiod,

punkt 7.5.

Hästar
Alla hästar skall dagligen ha tillgång till bete, en rastgård eller en rasthage. Under betesperioden
skall hästarna dagligen ha tillträde till bete. Hästarnas behov av motion, utomhusvistelse och
socialt umgänge skall tillgodoses dagligen.
7.4 Krav på stallar och utomhusvistelse för fjäderfä
Kommissionen fortsätter beredningen av produktionsvillkoren för uppfödning av eko-unghöns.
Kraven i stycket 7.4. berör tillsvidare inte, dvs. inte förrän de ovannämnda villkoren förankrats i
rådets förordning Nr 2092/91, eko-uppfödda unghöns som är yngre än 18 veckor och avsedda för
äggproduktion.
Huvudregel
All fjäderfä skall födas upp på golv. Buruppfödning är förbjuden.
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Vattenfåglar skall alltid ha tillfälle att tvätta sig. Om sommaren skall vattenfåglarna ha möjlighet att
simma.
Den dagliga ljusa perioden för värphöns kan kompletteras med artificiell belysning så att den är
högst 16 timmar. Den sammanhängande vilotid under vilken artificiell belysning inte används skall
vara åtminstone åtta timmar.
7.4.1 Byggnader för fjäderfä
Byggnader för fjäderfä skall uppfylla följande minimikrav:
-

-

Minst 1/3 av golvytan skall vara fast golv (inte spalt, galler eller nät) som skall vara täckt
med strö av typ halm, spån, sand eller torv.
I byggnader för värphöns måste en tillräckligt stor del av den golvyta som är tillgänglig för
hönsen vara åtkomlig för uppsamling av hönsspillning.
Höns och pärlhöns skall ha tillgång till vaglar som har en fristående placering ovanför
golv/spaltnivån och vilkas dimensioner är anpassade till uppfödningsomgångens och
fåglarnas storlek. Minimikraven för vaglarnas längd anges i Tabellerna 2 och 3.
Rörkonstruktioner som hör till utfodring och vattenledning inräknas inte i vaglarna.
Byggnaderna skall ha fria passager till rastområde av lämplig storlek för fjäderfäna.
Passagernas sammanlagda bredd är minst fyra meter per 100 kvadratmeter av den
byggnadsyta som är tillgänglig för fjäderfäna. Med tillstånd av TE-centralens
landsbygdsavdelning är det under en övergångsperiod möjligt att avvika från passagernas
sammanlagda bredd i fråga om gamla byggnader (
II, 7.5).

Om fjäderfäna tar sig in och ut via s.k. terrasser, kan som passager räknas öppningar mellan
terrassen och utrymmet utomhus. Öppningarna mellan inomhusutrymmena i fjäderfäbyggnaden
och terrassen räknas då inte in i passagernas sammanlagda bredd, men dessa öppningar skall
ändå uppgå till minst en meter (1 m) per 100 kvadratmeter av den byggnadsyta som är tillgänglig
för fjäderfäna.
Storleken på enskilda passager skall dimensioneras enligt fjäderfänas storlek, åtminstone i
enlighet med djurskyddsbestämmelserna. I sådana golvhönshus för över 350 höns som har tagits i
bruk efter 31.12.2001 skall en enskild öppning vara minst 35 cm hög och 40 cm bred. Alla
golvhönshus från vilka djuren kan ta sig ut omfattas av kravet från och med 1.1.2007.
Maximiantalet fåglar
I varje fjäderfäbyggnad får det finnas högst:
4800 kycklingar,
3000 värphönor,
5200 pärlhöns,
4000 honor av myskanka eller pekinganka
3200 hanar av myskanka eller pekinganka eller andra ankor
2500 gäss eller kalkoner.
I fråga om värphöns och kycklingar kan man i en fjäderfäbyggnad under övergångsperioden
24.8.2000–31.12.2010 hålla fler fåglar än vad som nämns ovan, se undantagen under en
övergångsperiod punkt 7.5.
Som en fjäderfäbyggnad kan definieras en sådan del av en byggnad (en avdelning) som har fasta
mellanväggar. Avdelningen skall ha egen ventilation och eget utgödslingssystem. Mellanväggen
får inte ha öppna luckor eller hål, dörrarna skall vara fasta. Avdelningarna kan ha en gemensam
anordning för utfodring och ägguppsamling.
Den sammanlagda användbara ytan i de byggnader för köttfjäderfä som hör till en enskild
produktionsenhet får inte överstiga 1600 kvadratmeter.
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Av hälsoskäl bör byggnaderna hållas tomma efter varje omgång av fjäderfän. Under denna tid skall
byggnaderna jämte anordningar rengöras och desinficeras. Till rengöring av djurstallar kan
användas endast sådana ämnen som nämns i del E i bilaga II till rådets förordning.
7.4.2 Utomhusvistelse för fjäderfä
Fjäderfäna måste ha tillgång till utomhusområden, alltid när vädret tillåter det, åtminstone från maj
till oktober. Utomhusvistelsen skall alltid, när det är möjligt, utgöra minst 1/3 av fjäderfänas livstid.

Sådant för fjäderfä ogynnsamt väder då det inte är nödvändigt att låta fåglarna gå ute är bl.a.
häftiga regn, köld och mycket hård vind. Kycklingar som är yngre än 6 veckor samt sjuka och
skadade fåglar kan hållas inomhus oberoende av vädret.
Av utomhusområden skall över 50 % vara täckta med växtlighet. Med växtlighet avses ett
betesområde som är täckt av gräs. Fjäderfäna skall ha möjlighet att söka skydd i rasthagar. Om
det inte finns träd eller buskar på rastningsområdet, skall skyddskonstruktioner av t.ex. halmbalar
uppföras där.
Fåglarna skall ha obehindrad tillgång till de platser där utfodrings- och dricksplatser som skall vara
anpassade till uppfödningsomgångens storlek.
Huvudregel
Den sammanlagda arealen av det område där fjäderfäna vistas utomhus skall allra minst motsvara
vad som anges i Tabell 3, såvida aktören inte har ansökt om tillstånd att få avvika från
utrymmeskraven i Tabell 2 ( II, 7.5.).
Området skall hållas tomt i minst två månader efter varje omgång fjäderfä som har fötts upp.
Undantag
Kravet på tomhållning gäller inte ett avgränsat område i närheten av byggnadens fria passager,
förutsatt att underlaget i området regelbundet kan bytas eller rengöras.
Kraven på tomhållning tillämpas inte heller på sådan småskalig fjäderfäuppfödning där fåglarna har
möjlighet att röra sig fritt på ett område som inte är inhägnat.
7.5 Möjligheterna att avvika från kraven på djurstallar under övergångsperioden 24.8.2000–
31.12.2010
Det är möjligt att ansöka om undantagslov under övergångsperioden
-

för att hålla nötkreatur, får och getter i en rastgård eller rasthage i stället för att låta dem gå
på bete;
för att föda upp gödsvin inomhus året om;
för kraven på utrymme per djur inomhus och utomhus;
för maximiantalet värphöns och kycklingar i en enskild byggnad för fjäderfä;
för den sammanlagda bredden på fria passager i en byggnad för fjäderfä.

Tillstånd söks hos TE-centralens landsbygdsavdelning. Undantagslovet är i kraft högst fram till
31.12.2010, då övergångsperioden går till ända. Tillstånd kan beviljas också en aktör som bedriver
konventionell produktion och håller på att lägga om till ekologisk produktion.
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Byggnaden
Byggnaden skall ha uppförts eller börjat byggas före 24.8.1999 och där skall bedrivas
animalieproduktion. Om betydande ändringar har gjorts i ett befintligt djurstall efter 24.8.1999, kan
detta undantag under övergångsperioden inte beviljas aktören, eller så återkallas ett beviljat
tillstånd. En ändring är betydande när kostnaderna för projektet i jämförelse med riktkostnaderna,
enligt jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och bygganvisningar (JSM-BBA E
2). för en nybyggnad, är över 50 procent av kostnader för en nybyggnad med samma djurantal
som ändringen innebär.
De ovan nämnda tillstånden kan inte beviljas för nybyggnader eller för tillbyggnader i samband
med gamla byggnader.
Ändringsplan
När tillstånd söks skall aktörerna lägga fram en plan över de åtgärder som vidtas före
övergångsperiodens utgång (31.12.2010) för att byggnaderna efter övergångsperioden skall
uppfylla kraven på ekologisk animalieproduktion.
Undantag från kraven på utomhusvistelse för djuren
Under den nämnda övergångsperioden kan aktören ansöka om tillstånd att hålla nötkreatur, får
och getter i en rastgård eller rasthage under betesperioden. Aktören skall då visa att det av
praktiska skäl inte är möjligt eller att det är förknippat med oskäliga svårigheter att hålla djuren på
bete.
Om aktören kan visa att det av praktiska skäl inte är möjligt eller att det är förknippat med oskäliga
svårigheter att låta gödsvin vistas utomhus kan aktören beviljas tillstånd att hålla gödsvinen
inomhus året om i stället för att låta dem gå på bete eller vistas i en rasthage eller rastgård.
Undantag från kraven på utrymme
I fråga om gamla byggnader är det möjligt att anhålla om undantag från de krav på utrymmet som
ingår i Tabell 3. Då skall allra minst de krav på utrymmet som anges i Tabell 2 iakttas.
Undantag från maximiantalet värphöns och kycklingar
Under övergångsperioden kan man i fråga om gamla byggnader för fjäderfä avvika från
maximiantalet värphöns och kycklingar per fjäderfäbyggnad. Då kan det i en byggnad för fjäderfä
finnas högst 4000 värphöns eller 7000 kycklingar.
Undantag från den sammanlagda bredden på fria passager i en fjäderfäbyggnad
Per 100 kvadratmeter av den yta som är tillgänglig för fjäderfän skall det i en byggnad för fjäderfä
enligt kraven finnas sammanlagt fyra meter fria passager. I gamla byggnader kan man avvika från
den sammanlagda bredden på dessa passager så, att bredden skall vara minst 1 meter per 100
kvadratmeter av den yta som är tillgänglig för fjäderfäna. Passagerna skall emellertid vara sådana
att fjäderfäna har obehindrad tillgång till utrymmena utomhus.

7.6 Rengöring av djurstallar
Genom att sköta om den allmänna hygienen i djurstallarna kan man undvika att insekter och
gnagare lockas till byggnaden och dess omgivning.
Det är tillåtet att använda endast sådana ämnen som ingår i del E i bilaga II till rådets förordning
när djurstallarna och anordningar som används vid djurhållningen rengörs och desinficeras.
För bekämpning av insekter och andra skadedjur i djurstallar och sådana anordningar som
används vid djurhållningen är det tillåtet att använda endast sådana ämnen som nämns i del B,
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avsnitt 2 i bilaga II till rådets förordning (växtskyddsmedel som uppräknas i del B, avsnitt 1 i bilaga
II samt registrerade medel för bekämpning av gnagare).

8. STALLGÖDSEL
Areal för stallgödselspridning
När aktören ansluter sig till övervakningssystemet skall han/hon avge en utredning om att arealen
för stallgödselspridning är tillräcklig i förhållande till den stallgödsel som djuren på gården
producerar. Maximiantalet djur i en ekologisk produktionsenhet bestäms enligt den för spridning av
stallgödsel tillgängliga åkerarealen som är i ekologisk produktion så, att det i en produktionsenhet
kan finnas högst 2 djurenheter (de) per hektar åker.
Om den åkerareal som aktören besitter inte är tillräcklig, skall aktören visa ett avtal om spridning
av den överlopps stallgödseln. Avtal om spridning av sådan överlopps stallgödsel som uppstår i en
ekologisk produktionsenhet kan ingås bara med en annan aktör som bedriver ekologisk
växtproduktion. Avtalen skall godkännas av TE-centralens landsbygdsavdelning. Om förändringar
inträffar i proportionen mellan djurantalet på gården och åkerarealen ses avtalen om
stallgödselspridning över.
Maximiantalet djur per hektar, vilket motsvarar högst 170 kg totalkväve som härrör från
stallgödseln, framgår av Tabell 1.
Till åkerarealen räknas arealen för jordbruksgrödor, trädgårdsväxter, träda och gröngödsling. När
åkerarealen räknas ut kan naturbeten beaktas i fråga om den stallgödsel som blir kvar på betet
(areal som skall beaktas = betestiden i månader/12 * naturbetesarealen).
Lagring av stallgödsel
Vid dimensioneringen av stallgödsellagringen skall statsrådets nitratbeslut nr 219/1998 om
begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket, ändrat 907/1999 och 931/2000, iakttas.
Stallgödsellagringen kontrolleras i samband med begynnelsegranskningen.
Också hanteringen och spridningen av stallgödsel skall till alla delar motsvara de krav som anges i
det ovan nämnda beslutet.
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TABELL 1

MAXIMIANTAL DJUR PER HEKTAR ÅKER
Maximiantalet djur per hektar, vilket motsvarar 170 kg totalkväve om året i stallgödsel som sprids
på åkern.
Djurkategori
djurslag

eller Maximiantal
hektar

djur

per Ett
djur
eller
en
djurplats omräknat till
djurenheter

Mjölkko
Diko
Kviga
Avelstjur
Köttnöt
Nötkreatur under 8 mån.

2
4
4
4
4
14

1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,14

Häst
Ponny

3
5

0,67
0,4

Sugga med grisar
Gödsvin*
Avelssvin

5
18
18

0,4
0,11
0,11

Tacka med lamm
Get med killingar

13
13

0,15
0,15

Värphöna, broilermoder
Broiler, unghöna*
Kalkon*
Gås, anka*

280
850
340
310

0,007
0,002
0,006
0,007

* Per djurplats och år
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TABELL 2
MINIMIKRAV FÖR UTRYMMEN INOMHUS OCH UTOMHUS
TILLGÄNGLIGA FÖR DJUREN UNDER ÖVERGÅNGSPERIODEN

SOM

SKALL

VARA

Denna tabell tillämpas under övergångsperioden 24.8.2000–31.12.2010 på djurstallar som har
byggts eller börjat byggas före den 24 augusti 1999. Tabellen motsvarar lagstiftningen i juni 2000,
senare ändringar i lagstiftningen tillämpas i enlighet med bestämmelsernas ikraftträdande.
Utnyttjandet av förhållandena enligt tabell 2 förutsätter att TE-centralen beviljat undantagstillstånd
härför.
UTRYMME INOMHUS
(nettoutrymme som är tillgängligt för djuren)

Minsta levande vikt (kg)
Nötkreatur, avel
köttproduktion

Kalvar

Mjölkkor
Hästar

och 200-300
300-400
400-500
över 500
Gruppbox:
under 150
150-200

Utrymme (m /djur)

UTRYMME UTOMHUS
(rastgård i anslutning till
utrymme inomhus, djuren
har fri tillgång till rastgården)
***
2
Utrymme (m /djur)

2,5
3,0
3,5
4,0

1,9
2,3
2,6
3

2

1,5
1,7

En enskild box skall vara minst lika bred som kalvens mankhöjd och
boxens längd minst lika med kalvens längd mätt från mulen till
bäckenbenets sittbensknöl och multiplicerad med 1,1.
Lösdriftsladugård
4
3
Vad som föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets beslut 14/VLA/1998 om djurskyddskrav vid
hållande av hästar

Bison
Får

Getter

Minst 1 hektar per påbörjad
grupp om tre fullvuxna djur.
Genomsnittlig vikt för får (kg)

Gruppbox

lamm under
lamm
lamm över
får
får
dräktig tacka
dräktig tacka

0,25
0,50
0,75
1,0
1,4
1,3
1,7

tacka med lamm alltid minst

2,0

får
Killing
(< 6 mån.)
ungget
(6-12 mån.)
get
honget med killingar minst

Enskild box
1,4
0,35
0,6
1,5
2,0

Modersuggor
med
högst 40 dagar gamla
spädgrisar
Gödsvin
högst
högst
högst
Grisar

40

15 kg
30 kg
30 kg
55 kg
75 kg
55 kg
75 kg

50 kg
85 kg
110 kg

över 40 dagar och högst 30 kg

0,2
0,4
0,6
0,7
1,0
1,1
1,3

0,3
0,5
1,1

6,0 per sugga

2,5

0,6
1,0
1,3
2
(dvs.1,2 m /100 kg levande vikt)
0,4
2
(dvs.1,2 m /100 kg levande vikt)

0,5
0,8
1,0
0,3

Anvisningar för ekologisk produktion - animalieproduktion

Avelssvin

2,5/sinsugga
6,0/galt

1,9
4,5

Fjäderfä

Värphöns

UTRYMME INOMHUS
(nettoutrymme som är tillgängligt för djuren)
2
djur/m
Cm sittpinne/djur
5
18

Köttfågel, annan än Högst 15 kg levande vikt 20
gäss,
ankor
och per kvadratmeter
(endast pärlhöns)
myskankor
Gäss
> 4 veckor

för köttproduktion: högst
2
14 kg /m , om fåglarna
får gå ute dagligen högst
2
18 kg /m

för avel:
1, om fåglarna får gå ute
dagligen
minst
0,5
2
m /djur
Ankor
inklusive för köttproduktion högst
2
myskankor > 4 veckor 16 kg /m , om fåglarna
får gå ute dagligen högst
2
20 kg /m

UTRYMME
UTOMHUS
2
rede
m /djur
4-5 värphöns per rede, 2
eller vid gemensamt rede
2
högst 83 hönor/rede m
2 broiler och
pärlhöna
6 kalkon
10

3

för avel:
2, om fåglarna får gå ute
dagligen
minst
0,25
2
m /djur

*** Om utrymmet utomhus är avskilt från utrymmet inomhus och djuren inte fritt kan ta sig in och ut
är kraven på utrymmet utomhus minst lika stora som kraven på utrymmet inomhus.
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TABELL 3
MINIMIKRAV FÖR UTRYMMEN INOMHUS OCH UTOMHUS SOM ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR
DJUREN
Denna tabell tillämpas på byggnader som har börjat byggas den 24 augusti 1999 eller därefter.
Tabellen motsvarar lagstiftningen i juni 2000, senare ändringar i lagstiftningen tillämpas i enlighet
med bestämmelsernas ikraftträdande.

UTRYMME INOMHUS
(nettoutrymme som är tillgängligt för djuren)

Minsta levande vikt (kg)
Nötkreatur, avel
köttproduktion

Kalvar

2

Utrymme (m /djur)

och högst 100
1,5
högst 200
2,5
högst 350
4,0
2
över 350
5,0 och minst 1 m /100 kg
En enskild box skall vara minst lika bred som kalvens mankhöjd och
boxens längd minst lika med kalvens längd mätt från mulen till
bäckenbenets sittbensknöl och multiplicerad med 1,1.

Mjölkkor

UTRYMME
UTOMHUS
(rastgård i anslutning till
utrymme inomhus, djuren har fri
tillgång till rastgården)***
2
Utrymme (m /djur)
1,5
1,9
3,0
2
3,7 och minst 0,75 m /100 kg

Lösdriftsladugård
6

4,5

10

30

Avelstjurar

Hästar

Vad som föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets beslut 14/VLA/1998 om djurskyddskrav vid hållande
av hästar.

Bison
Får och getter

Minst 1 hektar per begynnande
grupp av tre fullvuxna djur..
Genomsnittlig vikt för får (kg)

lamm under
lamm
lamm över
får
får
dräktig tacka
dräktig tacka

15 kg
30 kg
30 kg
55 kg
75 kg eller över
55 kg
75 kg

tacka med lamm alltid minst

2,0

killing (< 6 mån.)
ungget (6-12 mån.)
get

0,35
1,5
1,5

get med killingar alltid minst

2,0

Modersuggor
med
högst 40 dagar gamla
spädgrisar
Gödsvin
högst 50 kg
högst 85 kg
högst 110 kg
Grisar
över 40 dagar, högst 30 kg
Avelssvin
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0,35
0,5
0,75
1,5
1,5
1,5
1,7

0,5
0,5
0,75
2,5
2,5

0,5
2,5
2,5

7,5 per sugga

2,5

0,8
1,1
1,3
0,6

0,6
0,8
1,0
0,4

2,5/sinsugga
6,0/galt

1,9
8,0

Anvisningar för ekologisk produktion - animalieproduktion

Fjäderfä
UTRYMME INOMHUS
(nettoutrymme som är tillgängligt för djuren)

Värphöns

djur/m
5

2

Cm sittpinne/djur
18

Köttfågel, annan än 10 fåglar så att den 20
gäss,
ankor
och levande vikten är högst (endast pärlhöns)
myskankor
21 kg per kvadratmeter
(i fasta byggnader)
Gödfjäderfä, annat än 16 fåglar **
gäss,
ankor
och i mobila byggnader så att
myskankor
den levande vikten är
högst
30
kg
per
(i mobila byggnader)
kvadratmeter
Gäss
för köttproduktion: högst
2
> 4 veckor
14 kg /m , om fåglarna
får gå ute dagligen högst
2
18 kg /m

Ankor
myskankor
> 4 veckor

för avel:
1, om fåglarna får gå ute
dagligen
minst
0,5
2
m /djur
inklusive för köttproduktion: högst
2
16 kg /m , om fåglarna
får gå ute dagligen högst
2
20 kg /m

UTRYMME
UTOMHUS
2
(m som är tillgängligt
för rotation/djur)
rede
2
4-5 värphöns per rede, 4 m /höna *
eller vid gemensamt rede
2
högst 83 hönor/rede m
2

3 m / broiler*
pärlhöna*
2
10 m / kalkon*

och

2

2,5 m *

2

15 m *

2

4,5 m *

för avel:
2, om fåglarna får gå ute
dagligen
minst
0,25
2
m /djur

* För alla de ovan nämnda arterna gäller att gränsen om 170 kg kväve per hektar och år inte får
överskridas
** Endast i mobila djurstallar där golvytan är högst 150 m2 och som är öppna på natten.
*** Om utrymmet utomhus är avskilt från utrymmet inomhus och djuren inte fritt kan ta sig in och ut
är kraven på utrymme utomhus minst lika stora som kraven på utrymme inomhus.
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Växtskyddsmedel, fodermedel, foder samt godkända produkter för rengöring och
desinficering av byggnader och anläggningar avsedda för djur enligt bilaga II till
EU:s ekoförordning (EEG) nr 2092/91
(OBS! Bilagorna till rådets förordning ändras då och då, här läget 1.3.2004. En uppdaterad version
finns bl.a. på KCVP:s Internetsidor under adress www.kttk.fi)
B. BEKÄMPNINGSMEDEL
1. Växtskyddsmedel
Allmänna villkor som gäller alla produkter som består av eller innehåller nedan nämnda verksamma beståndsdelar:
- används endast i enlighet med bestämmelserna i bilaga I
- används endast på det sätt som lagstiftningen om bekämpningsmedel föreskriver i sina speciella stadganden och bestämmelser i de
medlemsstater där produkterna är i bruk (om så är relevant (*)).
I.

Ämnen med vegetabiliskt och animaliskt ursprung

Benämning
Azadiraktin, extrakterad ur arten Azadirachata indica

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning
- Medel mot skadeinsekter
Behovet skall konstateras av inrättning eller myndighet med behörighet att
kontrollera
(*) Bivax
- Sårbalsam
Gelatin
- Insektsmedel
(*) Hydrolyserade proteiner
- Lockämne
- Endast för användning som godkända kombinationer med andra lämpliga
produkter i del B i denna bilaga II.
Lecitin
- Medel mot svamp
Nicotiana tabacum-artens extrakt (vattenlösning)
- Medel mot skadeinsekter, endast mot löss på subtropiska fruktträd (t.ex.
apelsin, citron) och på tropiska arter (t.ex. bananer);
- Behovet skall konstateras av inrättning eller myndighet med behörighet att
kontrollera.
- Kan användas endast t.o.m. den 31 mars 2002.
Vegetabiliska oljor (bl.a. olja av mynta, tall och - Medel mot insekter, kvalster och svamp, groddhämmare.
kummin)
Pyretriner extrakterade ur arten Chrysanthemum - Insektsmedel.
- Behovet skall konstateras av inrättning eller myndighet med behörighet att
cinerrariaefolium
kontrollera.
Kvassia, extrakterad ur Quassia amara-arten
- Insektsmedel, medel för avskräckning.
Rotenon, extrakterad ur arterna Derris spp,. - Medel mot skadeinsekter.
Lonchocarpus spp. Och Terphrosia spp-arterna
- Behovet skall konstateras av inrättning eller myndighet med behörighet att
kontrollera.
(*) De produkter som är markerade med asterisk (*) betraktas inte som växtskyddsprodukter i vissa medlemsstater och är därmed inte
underkastade lagstiftningen om bekämpningsmedel.
II. Mikroorganismer som används vid biologisk bekämpning av skadedjur
Benämning
Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning
Mikroorganismer (bakterier, virus och svamp), t.ex. - Endast produkter som inte är genetiskt modifierade enligt rådets direktiv
1
Bacillus thuringensis, Granulosis virus etc.
90/220/ETY

III. Ämnen som får användas endast i fällor och/eller dispenserer
Allmänna villkor:
- Fällorna och/eller dispensererna måste förhindra att ämnena tränger ut i den omgivande miljön och förhindra att ämnena får kontakt
med de grödor som odlas.
- Efter det att fällorna har använts måste de samlas in och förstöras på ett tryggt sätt.
Benämning
(*) Diammoniumfosfat
Metaldehyd

Feromoner
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Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning
- Lockämne, endast i fällor
- Medel mot sniglar
- Endast i fällor innehållande avskräckande medel mot högre djurarter.
- Endast under en period som löper ut den 31 mars 2006.
- Lockämne; medel som stör sexuellt beteende, endast i fällor och
dispenserer.
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Pyretroider (deltametrin och lamda- syhalotrin)

-

Medel mot skadeinsekter; endast i fällor som är utrustade med speciella
lockämnen
Endast mot skadegörare av arterna Batrocera olea och Ceratitis capitata
wied
Behovet skall konstateras och godkännas av inrättning eller myndighet
med behörighet att kontrollera

(*)De produkter som är markerade med * betraktas inte som växtskyddsprodukter i vissa medlemsstateroch är därmed inte
underkastade bestämmelserna i lagstiftningen om bekämpningsmedel.
III. a Preparat för ytspridning mellan odlingsväxter
Benämning
- järn (III) ortofosfat

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning
- Medel mot sniglar

IV. Andra ämnen som används i ekologiskt jordbruk
Benämning
Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning
Kopparsalter
i
form
av
kopparhydroxid, - Medel mot svampsjukdomar
kopparoxiklorid, tribasisk kopparsulfat, kopparoxid
- Kan användas: t.o.m. den 31 december 2005 högst 8 kilogram koppar per
hektar och år och från och med den 1 januari 2006 högst 6 kilogram
koppar per hektar och år, dock utan att begränsa tillämpandet av mindre
mängder ifall detta är en följd av specialbestämmelser inom den generella
lagstiftningen om växtskyddsmedel i en medlemsstat som använder
medlet ifråga.
- Medlemsstaterna kan i avvikelse från föregående punkt tillåta
tillämpandet av följande övre gränser i fråga om mångåriga odlingar.
- Under tiden mellan den 23 mars 2002 och den 31 december 2006 får
den använda mängden koppar uppgå till totalt högst 38 kilogram per
hektar.
- Den högsta tillåtna årliga användningsmängden är från och med den 1
januari 2007 per hektar den skillnad som framräknas genom att
subtrahera de faktiska användningsmängderna för de fyra föregående
åren från följande mängder som är 36 kilogram koppar för år 2007, 34
kilogram för år 2008, 32 kg för år 2009 och 30 kg för år 2010 och därpå
följande år.
- Behovet skall konstateras och godkännas av inrättning eller myndighet
som har behörighet att kontrollera.
(*) Etylen
- För eftermognad av bananer
Kaliumsalt (såpa) av fettsyror
- Medel mot skadeinsekter
(*) Kaliumaluminsulfat (Kalinit)
- För att motverka mognad av bananer
Svavelkalk (kalciumpolysulfid)
Medel mot svamp, insekter och kvalster.
Behovet skall godkännas av inrättning eller myndighet som har
behörighet att kontrollera.
Paraffinolja
- Medel mot insekter och kvalster
Mineraloljor
- Medel mot insekter och svamp, endast för behandling av fruktträd,
vinrankor, olivträd och tropiska arter (ex, banan).
- Behovet skall godkännas av inrättning eller myndighet som har
behörighet att kontrollera.
.
Kaliumpermangat
- Medel mot svamp och bakterier, endast för behandling av fruktträd,
olivträd och vinrankor.
(*) Kvartssand
- Medel för avskräckning.
Svavel
- Medel mot svamp och kvalster, medel för avskräckning
(*) De produkter som är markerade med asterisk (*) betraktas inte som växtskyddsprodukter i vissa medlemsstater och är därmed inte
underkastade bestämmelserna i lagstiftningen om bekämpningsmedel.

2. Produkter för bekämpande av skadedjur och sjukdomar i byggnader och anläggningar avsedda för
djur:
De produkter som uppräknas i avsnitt 1
Rodenticider (medel mot gnagare)

C. FODERRÅVAROR
1. Foderråvaror av vegetabiliskt ursprung
1.1

Spannmål; kärnor, produkter och biprodukter. Till denna kategori hör:
Havre: helsäd, flingor fodermjöl, skal och kli
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Korn: helsäd, protein och fodermjöl.
Ris: helsäd, riskkross, kli och och groddexpeller (kaka)
Hirs: helsäd
Råg: helsäd, fodermjöl
Durra: helsäd
Vete: helsäd, fodermjöl, kli, glutenfoder, gluten och groddar
Speltvete: helsäd
Rågvete: helsäd
Majs: helsäd, kli, fodermjöl, groddexpeller (kaka) gluten
Maltgroddar: mäsk
1.2

Frön av oljeväxter eller oljehaltiga frukter: produkter och biprodukter. Till denna kategori hör::
Rybs: hela frön, expeller (kaka) och skal
Sojabönor: hela, rostade, expeller (kaka) och skal
Solrosfrön: hela och expeller (kaka)
Bomull: hela frön, expeller (kaka)
Linfrö: hela frön, expeller (kaka)
Sesamfrön: expeller (kaka)
Palmkärna: expeller (kaka)
Pumpa: fröexpeller (kaka)
Oliv: pressmassa (fysikaliskt extrakt)
Vegetabiliska oljor (fysikaliskt extrakt=pressade)

1.3

Frön från baljväxter, produkter och biprodukter. Till denna kategori hör:
Kikärter: hela frön, fodermjöl och kli
Lins: hela frön, fodermjöl och kli
Åkervial: hela frön, som genomgått lämplig värmebehandling, fodermjöl och kli
Ärter: hela ärter, fodermjöl och kli
Bondbönor: hela bönor, fodermjöl och kli
Vicker: hela frön, fodermjöl och kli
Lupinfrö: hela frön, fodermjöl och kli

1.4

Rotknölar och rotfrukter, produkter och biprodukter. Till denna kategori hör:
Sockerbetsmassa, potatis, rotknöl av sötpotatis, potatispulpa (biprodukt från extraktion av potatisstärkelse), potatisstärkelse,
potatisprotein och maniok.

1.5

Andra frön och frukter, produkter och biprodukter. Till denna kategori hör:
Johannesbröd, johannesbrödskidor och –mjöl, pumpa, mäsk av citrusfrukter; äppel, kvitten, päron, persika, fikon, vindruvor,
druvmäsk, kastanjer, valnötsexpeller (kaka), hasselnötsexpeller (kaka), skal av kakaobönor och expeller av kakaobönor (kaka),
ekollon .

1.6

Vallfoder och grovfoder. Till denna kategori hör:
Lusern, lusernmjöl, klöver, klövermjöl, gräs (från foderväxter), gräsmjöl, hö, ensilage, halm från spannmål och rotfrukter till
foder.

1.7

Andra växter, produkter och biprodukter. Till denna kategori hör:
Melass, algmjöl (erhållet genom torkning och krossning av alger, och tvättad för att minska jodhalten), pulver och extrakt från
växter, vegetabiliskt proteinextrakt (endast till ungdjur), kryddor och örter.

1.8
-

Följande foderråvaror får användas t.o.m. den 30 juni 2004:
helkornsris
brutet ris
riskli
rågskalmjöl
rågkli
tapioka

2. Foderråvaror av animaliskt ursprung
2.1 Mjölk- och mejeriprodukter. Följande råvaror ingår i denna kategori:
Enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 92/46/EEG1 obehandlad mjölk, mjölkpulver, skummjölk, skummjölkspulver, kärnmjölk,
kärnmjölkspulver, vassla, vasslepulver, vasslepulver med låg sockerhalt, vassleproteinpulver (extraherat genom fysikalisk
behandling), kaseinpulver och laktospulver, ostmassa och syrsatt mjölk.
1 EGT L 268, 19.10.1994, s. 15. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/71/EG (EGT L 368, 31.12.1994, s. 33)
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2.2 Fisk och andra havsdjur, produkter och biprodukter. Följande råvaror ingår i denna kategori:
Fisk, fiskolja och fiskleverolja, ej raffinerad. Autolysater, hydrolysater och proteolysater från fisk, blötdjur eller kräftdjur som
erhållits genom enzymprocess, i löslig eller icke-löslig form, enbart för ungdjur, fiskmjöl.
2.3 Ägg och äggprodukter, helst från egen gård, för utfodring av fjäderfä.

3. Foderråvaror av mineraliskt ursprung
Följande ämnen ingår i denna kategori:
Natrium:
havssalt, ej raffinerat
grovt bergssalt
natriumsulfat
natriumkarbonat
natriumbikarbonat
natriumklorid
Kalium:
kaliumklorid
Kalcium:
märgel (lithothamneae, kalkhaltig havsalg)
skal av vattendjur (inbegripet ben av bläckfisk)
kalciumkarbonat
kalciumlaktat
kalciumglukonat
Fosfor:
dikalciumfosfat som utfällts ur benmjöl, får användas t.o.m. den 30 juni 2004
avfluorerat dikalciumfosfat
avfluorerat monokalciumfosfat
mononatriumfosfat
kalciummagnesiumfosfat
kalciumnatriumfosfat
Magnesium:
magnesiumanhydrid
magnesiumsulfat
magnesiumklorid
magnesiumkarbonat
magnesiumfosfat
Svavel:
natriumsulfat

D. FODERTILLSATSER, VISSA ÄMNEN SOM ANVÄNDS I DJURFODER (DIREKTIV 82/471/EEG) SAMT
PROCESSTEKNISKA HJÄLPMEDEL SOM ANVÄNDS I FODER
1. Fodertillsatser
1.1 Spårämnen. Följande ämnen ingår i denna kategori:
E1

Järn:
järn(II)karbonat
järn (II)sulfat, monohydrat och/eller -heptahydrat
järn(III)oxid

E2

Jod:
kalciumjodat, vattenfritt
kalciumjodat, hexahydrat
natriumjodid

E3

Kobolt:
kobolt(II)sulfat, monohydrat och/eller heptahydrat
basiskt kobolt(II)karbonat, monohydrat

E4

Koppar:
koppar(II)oxid
basiskt koppar(II)karbonat, monohydrat
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koppar(II)sulfat, pentahydrat
E5

Mangan:
mangan(II)karbonat
mangan(II)oxid och mangan(III)oxid
mangan(II)sulfat, mono- och/eller tetrahydrat

E6

Zink:
zinkkarbonat
zinkoxid
zinksulfat, mono- och/eller heptahydrat

E7

Molybden:
ammoniummolybdat
natriummolybdat

E8

Selen:
natriumselenat
natriumselenit.

1.2 Vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad verkan. Följande ämnen ingår i denna kategori:
Vitaminer som är tillåtna enligt direktiv 70/524/EEG1 :
helst vitaminer som härstammar från råvaror som ingår naturligt i fodret, eller
syntetiskt framställda vitaminer, som är identiska med naturliga vitaminer, endast för icke idisslare.
Behöriga myndigheter i respektive medlemsstat kan med avvikelse från den första underpunkten tillåta användandet av de syntetiska
vitaminerna A, D och E vid utfodringen av idisslare till utgången av den övergångsperiod som utgår den 31 december 2005 såvida
följande villkor fylles:
- de syntetiska vitaminerna är naturidentiska och
- exakta kriterier ligger till grund för medlemsstatens beslut och givits kommissionen tillkänna.
Producenterna kan utnyttja detta tillstånd endast om de på ett tillfredsställande sätt kunnat övertyga medlemsstatens tillsynsinstitution
eller –myndighet om att djurens hälsa och välbefinnande kan tryggas endast genom att använda ifrågavarande syntetiska vitaminer.
1.3 Enzymer. Följande ämnen ingår i denna kategori:
Enzymer som är tillåtna enligt direktiv 70/524/EEG.
1.4 Mikroorganismer. Följande mikroorganismer ingår i denna kategori:
Alla mikroorganismer som är tillåtna enligt direktiv 70/524/EEG.
1.5 Konserveringsmedel. Följande ämnen ingår i denna kategori:
E 200
Sorbinsyra
E 236
Myrsyra
E 260
Ättiksyra
E 270
Mjölksyra
E 280
Propionsyra
E 330
Citronsyra
1.6 Bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel. Följande ämnen ingår i denna kategori:
E 470
Kalciumstearat från naturligt förekommande källor
E 551 b Silikagel
E 551 c Kiselgur
E 558
Bentonit
E 559
Kaolinleror
E560
Statit och klorit som naturligt förekommande blandning
E 561
Vermiculit
E562
Sepiolit
E 599
Perlit
1.7 Antioxidanter. Följande ämnen ingår i denna kategori:
E306
Tokoferolextrakt som härrör från naturligt förekommande källor
1.8 Tillsatser för framställning av ensilage. Följande ämnen ingår i denna kategori:
Enzymer, jäst och bakterier som tillåts fr.o.m. den 19 oktober 2004 enligt förordningen (EG) Nr 1831/2003 gällande fodertillsatser vid
utfodring av djur.

2. Vissa produkter som används i foder
1 EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/19/EG (EGT L 96, 28.3.1998, s. 39)
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Följande ämnen ingår i denna kategori:
öljäst

3. Processtekniska hjälpmedel som används i foder
3.1 Processtekniska hjälpmedel för ensilage. Följande ämnen ingår i denna kategori::
- Havssalt, grovt bergssalt, enzymer, jäst, vassla, socker, sockerbetsmassa, mjöl av spannmål och melasser,
- Till och med den 18 oktober 2004 enzymer, jäst samt mjölk-, ättiksyra-, myrsyra- och propionsyrabakterier.

E. GODKÄNDA PRODUKTER FÖR RENGÖRING OCH DESINFICERING AV BYGGNADER OCH
ANLÄGGNINGAR AVSEDDA FÖR DJUR (T.EX. UTRUSTNING OCH REDSKAP)
Såpa och tvål
Vatten och ånga
Kalkslam
Kalk
Osläckt kalk
Natriumhypoklorit (i form av flytande blekmedel)
Kaustiksoda
Kaustik kali
Väteperoxid
Naturliga växtessenser
Citronsyra, persyra, myrsyra, mjölksyra, oxalsyra och ättiksyra
Alkohol
Salpetersyra (mejeriutrustning)
Fosforsyra (mejeriutrustning )
Formaldehyd
Produkter för rengöring och desinficering av spenar och mjölkningsanläggningar
Natriumkarbonat

F. ÖVRIGA PRODUKTER
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ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV DJURSKÖTSELPLAN
Nedanstående förteckning kan användas som minneslista vid uppgörande av
skötselplan för djuren.
1.
-

Djurens ursprung
djur på gården vid inledandet av ekologisk produktion: djurslag, brukssyfte, antal, ras
djur som skall införskaffas: antal, bruksyfte, ålder
tillgång till ekologiskt uppfödda djur

2.
-

Utfodring av djur
foder i huvudsak
fodermedlens ursprung (egna/inköpta)
användande av foder som är ekologiska, konventionella och i övergångsskedet (foderstat)
grovfoder:foderslag och dess andel av fodergivan (utfodringslista)
tillsatsämnen i fodret
beredning av ensilage, tillsatsmedel
utfodring av unga djur
djurens betesgång

3. Djurhälsa
- vaccinering och parasitbekämpning
- bokföring av medicinering
4.
-

Praxis vid djurskötsel
åtgärder som skall utföras
uppbindning: situationer och uppbundna nöt
kalvarnas startuppfödning
hållande av djur i enskilda boxar: vilka och vilket produktionsskede?
Gruppuppfödning: vilka djur och i vilket produktionsskede?

5.
-

Djurstallar
förhållanden: temperatur och fuktighet, uppskattning av hur ventilationen fungerar, belysning
ytan av fönster och andra ljusgenomsläppliga ytor i proportion till golvytan
golvens skick
det fasta golvets andel av den golvyta som uppfyller minimikraven
ytor som djuren har till sitt förfogande
djurens liggutrymmen: konstruktion, strömedel
reden, vaglar, passager i byggnader för fjäderfä; djurmängd per enskild byggnad; bruttoyta som står till
förfogande i byggnad för köttfjäderfä
byggnadsår
kostnader för reparationer utförda efter 24.8.2000

6.
-

Djurens utevistelse
betesperiod
rastgårdar
rastområde
vilka djur vistas ute; var och när?
simmöjligheter för vattenfåglar
tomhållningstid för rastgårdar för fjäderfä
arealer som står till förfogande

7. Rengöring av djurstallar
- tvätt- och rengöringsmedel för mjölkningsanläggningar
- tvätt- och rengöringsmedel för djurstallar

Ifall avsikten är att anhålla om undantag från någon anvisning skall detta påpekas
under ifrågavarande punkt.
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GÅRDSVIS BOKFÖRING ÖVER FÖRNÖDENHETER OCH PRODUKTER
Gårdens namn

Dtm

Produktnamn

Gårdssignum

Verifikat
Produk(vid
tionsenhet nr
behov)
E=Eko
K=konventionell

Inkommit
till Lämnat gården Mottagare
av
gården
(sålt/överlåtit)
sålda/överlåtna
(köpt/erhållit)
mängd (kg el. ekoprodukter
mängd (kg el. dylikt.)
dylikt.)

Ifyllningsanvisningar:
- Produktuppgifterna skall införas i produktionsenhetens egen bokföring inom 7 dagar
- Förteckningen skall också omfatta byteshandel och överlåtelse utan motprestation
- Numreringen kan hänvisa till verifikat i bokföringen
- Samma förnödenhet kan hänföras både till eko- och konventionell produktionsenhet (E/K)
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Överensstämmelseförsäkran
Produkt tillkommen i enlighet med Europeiska gemenskapernas råds förordning
(EEG) 2092/91
Nr (1) ……………..
Leverantör (2):
Leverantörens ekoregisternummer (3):
Signum för tillsynsmyndighet visavi leverantören (4): ____________________________
Kontaktuppgifter

Produkt (5):
Produktnamn

Produktionsår (6) Mängd

Status (7)

_________________________________________

Tilläggsuppgifter (8):

Plats och datum för givande av försäkran

(9) Underskrift
Anvisningar om ifyllande av överensstämmelseförsäkran:
(1) Varje försäkran bör förses med ett ”ID” för att underlätta hänvisningarna till bokföringen för produktionsinsatser och
produkter
(2) Ekoregisternummer skall framgå antingen av beslutet över upptagande i övervakningssystemet eller av det årliga
beslutet över utförd produktionskontroll
(3) Aktören som avger försäkran bör vara densamma som i senaste beslut över utförd produktionskontroll
(4) Tillsynsmyndighetens signum har beträffande primärproduktionen erhållit formen FI-A-TE-centralens signum och
beträffande framställning formen FI-B
(5) ”Produkten” skall beskrivas på ett entydigt sätt (växt-/djurslag eller produktnamn, mängd, produktionssätt) så att
försäkran kan bindas till ifrågavarande produkt
(6) Produktionsår avser året då ifrågavarande produktparti har tillkommit. Ifall försäkran avser partier från flere år bör
varje år antecknas skilt på egen rad
(7) Produktens status är antingen ekologisk (antecknas med kod 1) eller omläggningsskede (antecknas med kod 2)
(8) Tilläggsuppgifter om partiet, t.ex. anteckningar om hantering av produkten och kvittering genom underskrift av den
som förädlat råmaterialet. Då överensstämmelseförsäkran användes som följebrev för att identifiera en leverans eller
transport och aktören som ombesörjer leveransen/transporten är en annan än den som undertecknat dokumenten i
följebrevet medför detta att kontaktuppgifterna för båda parter bör antecknas
(9) Antalet underskrifter på försäkran bestämmes enligt minimikraven i leverantörsorganisationens egen praxis
Modellen baserar sig på standarden ISO/IEC Guide 22
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UPFÖLJNING AV FODERFÖRBRUKNINGEN

år ________________

månad: _______________________

djur: ______________

foder

Eko
kg

oml. eget

oml. inköpt

konventionellt

kg ts

kg

Kg

kg

5
21

6
22

kg ts

kg ts

Tot.
kg

Tot.
kg ts

kg ts

Tot. kg
Tot. kg ts
%
Utedagar (kryssa för)
1
2
3
4
17
18
19
20

7
23

8
24

9
25

månad: _______________________
foder

Eko
kg

10
26

11
27

12
28

13
29

14
30

15
31

16

djur: _______________

oml. eget

oml. inköpt

konventionellt

kg ts

kg

Kg

kg

5
21

6
22

kg ts

kg ts

Tot.
kg ts

Tot.
kg ts

kg

Tot. kg
Tot. kg ts
%
Utedagar (kryssa för)
1
2
3
4
17
18
19
20

7
23

8
24

9
25

10
26

11
27

12
28

13
29

14
30

15
31

16
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