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DJURHÅLLNINGSPLAN 2016 - 2020, nöt                                                                      
 
 

1. BESÄTTNINGEN består av 

     ____ st dikor   ____ st kvigor ___ avelstjur(ar)   ___ st avvanda djur för slakt     

    dikor    □ hereford □ highland cattle □ simmental  □ angus □ charolais □ korsning med mjölkras  

     ras på tjur åt korna    ___________________________ 
 
     ras på tjur åt kvigor   ___________________________ 
 

     brukssyfte □ köttproduktion  □ förädlade köttprodukter  □ avvanda dikalvar till förmedling  □ aveldjur   
 

 1.1 Under avtalsperioden har hondjur inköpts □ ja     □ nej 

   □ tjur, ras___ _____________inköpt av _____________________________år_______  □eko   

      □  tjur, ras ________________inköpt av _____________________________år_______  □eko          

   □ tjur,ras ________________inköpt av ____________________________år_______     □ eko     

    
         
 
1.2 Rutiner vid installning och utfodring. 
 
Kalvningen är planerad till perioden  ________________________       

Morgonutfodringen börjar ca kl. _____ och kvällsutfodringen kl. ______  

Som grovfoder under lågdräktigheten används __________________________. □ foderanalys gjord 

Daglig åtgång på grovfoder ca ____ balar.  

Under högdräktighet och efter kalvning ges _____________________________. □ foderanalys gjord.  

Daglig åtgång på grovfoder ca ____ balar, vikt per bal hö ca _____  kg, ensilage ca _______ kg.  

□ Högdräktiga kor och kvigor får __________________som tillskott.  

□  Mineraler ges i form av _________________________________. 

□  ADE-vitaminer ges åt ____________________ under __________________________(tidsperiod). 

 
1.3. Rutiner runt kalvningen 
 
Korna avskiljs tillsammans med sina kalvar de första ____dagarna.  

□ Skötaren säkerställer att kalven får i sig råmjölk. Ifall kon av olika orsaker inte har mjölk åt sin kalv, vidtas någon 

av följande åtgärder   

□ kalven ges frusen råmjölk eller råmjölk från annan ko.   

□ försök till adoption till annan ko görs 
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1.4. Skötsel av sjuka djur samt övriga skötselrutiner 
 
Sjuka djur och djur med dålig matlust ges ___________________________________________som aptitretare. 

□ förekomst av tarmparasiter kontrolleras genom _____________________ och förebyggs genom _________ 

     ____________________________. Vid konstaterat angrepp behandlas djuren med ___________________ 

   

□ godkända hälsofrämjande preparat som ytterligare används  är ____________________________________ 

                                                                                                                                                                                                         
Tjurkalvarna skiljs från korna __________________________________________________________________.  
 
Klövvården utförs   __________________________________________________________________________.    

 

1.5 Bedömning av slaktvikt/avelsdjur 
 
 
 
 
 

1.6 Förändringar inplanerade under avtalsperioden 
     
 
 
 
 
 

1.7. Deltagande i verksamhet  (frivillig uppgift) 

Gården är medlem i den finska/rikssvenska nötkreaturskontrollen                                         □ja                 □nej   

 
Deltar i annat lantbruksprojekt där korna ingår, vad  _______________________________________________ 
    

1.8 Tips över goda ideér 
 
 
 
 

 

□ aktuell ritning över gårdens djurstallar finns                                                                                          

□ aktuell ritning/karta över utrymmen för lagring av stallgödsel, urin 

□ gödselplan finns 

 


