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Utbildning om Ersättning för djurens välbefinnande 2023-Teams 
28.9.2022 frågor och svar 

1. För honkalkoner får man inte ersättning för välbefinnande, inte ens för 
välbefinnandeplanen? 

De är inte med i ersättningen för djurens välbefinnande 

2. Förbättrande av de förhållande under vilka kalvar hålls; arealkravet 2,25m2/djur. 
Andelen fast golv? 

Inget krav på areal men området där djuren ligger måste vara fast. 

3. Ansökan om Ersättning för djurens välbefinnande för svin; måste man ha svin 1.1 eller 
räcker det att svinen anländer i januari/under ansökningstiden till gården? Ifall det inte 
finns svin på gården 1.1 kan man då ansöka om Ersättning för djurens välbefinnande? 

En normal paus i produktionen är ok (exempelvis i december fanns det djur) men det får inte ifall 
produktionen inleds först efter 1.1. 

4. Torrströ/beskrivning för svin: räcker det med uppgifterna som redovisats av veterinären 
under hälsovårdsbesöket (finns alltid i sikava) eller måste det beskrivas noggrannare? 

 
Det går inte automatiskt att säga om det räcker eftersom det finns redovisningar av olika nivå. 
Men ifall den är omfattande behövs den inte antecknas på nytt. 

5. Nästan i alla boxar för fri grisning finns det möjlighet att sätta suggan fast. Hur tolkas 
detta? 

Det som är relevant i fri grisning är att suggan inte hålls fast eller i en bur. Ifall en bur används bör 
man välja förbättrade förhållanden för grisning. 

6. Kan ni ännu upprepa anmälningen av poängen för trampdynorna/slaktpartirapporterna 
för broiler? 

I stödansökan söker man den kumulativa mängden. Den förverkligade mängden anmäls i anmälan 
om djurantal efter stödåret. Enskilda slaktpartirapporter behövs inte utan det räcker med två 
halvårsrapporter och från dem siffror enligt stödvillkoren. 

7. Det svider lite att besöka bekanta och gå på kaffe till tjuruppfödare och där får man höra 
att slakterierna redan tagit upp dessa nya villkor gällande Ersättning för djurens 



välbefinnande. Det känns som om informationen om de nyaste stöden kommer till sist 
till kommunen… 

Från Livsmedelsverkets sida har man inte ännu informerat jordbrukarna om villkoren gällande 
Ersättning för djurens välbefinnande. Jord- och skogsbruksministeriet har skickat sammandrag av 
CAP-planen åt de intressentgrupper som deltagit under möten. Det är väl det detta är frågan om. 

8. Räknar man inte alls mera medeltal för slaktmängden av broiler? Så vem räknar den? 

Medeltalet för djurenheternas årliga partier är beräknad som tillämpningens beräkning utför. 

9. Ifall årets uppgifter för välbefinnandeplaner är aktuella på gården även i januari 2023 så 
duger så samma plan att bifoga med stödansökan i januari? 

Du kan använda beskrivningar som är i kraft 1.1.2023. Dock har det kommit några ändringar till 
kraven bl.a. för nötdjur för att uppfylla klimatmålen i utfodringen och för fjäderfä dubbel 
sjukdomsbarriär. 


