
Djurhållningsplan: dikor och nötköttsproduktion 
Gård:______________________________________      År: __________- __________ 

1. Besättningen

Består av ________  dikor    __________ rekryteringskvigor  __________ avelstjur(ar)  __________ övriga avvanda djur för slakt 

Raser, samt bakgrund till rasval (lämplighet för ekologisk produktion):  

Brukssyfte:      köttproduktion   förädlade köttprodukter    avel    avvanda dikalvar till förmedling 

Inköp och försäljning av djur 

Ekologisk status på inköpta djur kontrolleras genom en 
ekoförsäkran som sparas 

 Ja  behöver förbättras

Inköp av konventionella honavelsdjur hålls under <20 % i året 
(40 % för lantras 2021, från 2022 fritt för hotade djurraser) 

 Ja  behöver förbättras 

Ev. omställningsperioder finns antecknade  Ja  behöver förbättras 

Djur jag vill sälja som livdjur anmäls till ÅKEJ-djurregistret (fr o m 
2022) 

 Ja  behöver förbättras 

Vid försäljning av djur bifogas en ekoförsäkran  Ja  behöver förbättras 

2. Produktionsplan
Kalvningen är planerad 

 Till perioden ____________________________________ 

 Året runt 
Målet/orsaken/tanken bakom är: 

Beskrivning av utomhusvistelse under stallperioden 
Har djuren tillgång till utevistelse året om? Beskriv eventuella undantag från detta dvs. rasthagar och stall och användningen av 
dessa!  



Beskrivning av rengörings- och ströningsrutiner med mera:

Klövvård sker: 

Aktuell ritning över djurstall finns och stallens mått följer ekoreglerna:  Ja  Nej    Förnyelser aktuella 
Produktionsuppföljning 

Kalvarna vägs vid födsel    vid avvänjning   inför slakt      ingen vägning görs 

Slaktkvaliteten bokförs 
Kommentarer:     

3. Utfodring och bete
Grovfoder 

Grovfoder eget  köpt      andel eget %            ev. avtal med:

Omställningsfoder används     % av foderstaten som är inköpt omställningsfoder:  
Särhållning av foder i olika ekologisk status (omställningsfoder) säkerställs såhär: 
Något foderparti har analyserats: om ja, orsak

Uppdelning av foder enligt uppskattad näringsstatus finns   Ja  Nej 

Kort beskrivning av hur uppdelningen görs     
Årlig uppskattad åtgång grovfoder:     
Kraftfoder och mineraler 
Köpt kraftfoder 

- Namn:    Används till:      Eko-godkänt  Ja  Nej 

- Namn:    Används till:      Eko-godkänt  Ja  Nej 

- Namn:    Används till:      Eko-godkänt  Ja  Nej 
Spannmål: 

- Sort:     Används till:      Eko-godkänt  Ja  Nej 

- Sort:     Används till:      Eko-godkänt  Ja  Nej 

- Sort:     Används till:      Eko-godkänt  Ja  Nej 
Mineraler 

- Sort:     Används till:      Eko-godkänt  Ja  Nej 

- Sort:     Används till:      Eko-godkänt  Ja  Nej 
Vitaminer 

- Sort:     Används till:      Eko-godkänt  Ja  Nej 

Saltsten 

- Sort:     Används till:      Eko-godkänt  Ja  Nej 

Övrigt (t ex bolusar): 

På gården förvaras även konventionellt kraftfoder  och särhållning säkerställs genom  



 

 

  

Betesplanering (ev. som bilaga) 
Kor och kvigor 

      

 
 
Parasiter förebyggs och bekämpas genom att 

      

 
 
Stutar/tjurar 

      
 
 
 
Parasiter förebyggs och bekämpas genom att 

      

 
 

Betena är i ekokontroll (ekologiska djur får enbart korta perioder beta konventionella beten)          Ja  Nej 

Konventionella nötkreatur betar inte samtidigt som de ekologiska                                                    Ja  Nej 

 
4. Rutiner  

Betäckningar och avskiljning av tjurkalvar (motverkan av inavel) 

      

 

Runt kalvning; kalvningskontroller, juverhälsokontroller m.m.  
      

 
 

Kalvarna har möjlighet att dia/ gå med mamman såhär länge:                 kvigor                        tjurar       

Att kalven börjar dia och säkert får råmjölk säkerställer vi såhär:  
      

 

 

Mjölk till moderlösa kalvar ges under ca antal dagar          Kalven adopteras till annan ko       

 
5. Skötsel av sjuka djur 

Beskrivning av rutiner 

T.ex. utfodring, uppstallning, tillsyn  

           
 

Medicinsk bokföring omfattar (obs! även medicinskt foder behöver bokföras!) 
      

 
           Gården tillhör Naseva 
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