
 

 

Anvisningar för uppförande av skötselplan för djuren 

Följande uppgifter behöver beskrivas: 

 

1. Djurens ursprung 

• Djur på gården då ekologisk produktion inleds (djurslag, 

produktionsinriktning, antal, ras). Beskrivning av rasvalet med tanke på 

lämplighet för ekologisk produktion.  

• Djur som man planerar att införskaffa (antal, syfte med anskaffningen, 

djurens ålder, hur man kontrollerar ekologisk status, beskrivning av 

eventuella avtal och nyttjanden av undantag).  

• Tillgång till ekologiskt uppfödda djur eller orsak till att man vill anskaffa 

konventionellt uppfödda djur (se närmare i kommissionens förordning (EG) 

889/2008 artikel 8 och 9 

• Hur anteckningar om eventuella omställningsperioder förs 

 

2. Praxis vid djurskötsel 

• Beskrivning av produktionssystem och tanken bakom (ex. 

omgångsuppfödning/ året om med mera).  

• Åtgärder som ska göras (t ex klövverkning, klippning, vaccinationer, 

träckprovtagningar med mera) 

• Rutiner kring födslar 

• Hållande av djur i enskilda boxar: vilka och i vilket skede av 

produktionen? 

• Gruppuppfödning: vilka djur och i vilket skede av produktionen 

• Produktionsuppföljning 

• Tillstånd för eventuella undantag ( t ex avhorning) 

 

3. Utfodring 

• Huvudsakliga fodermedel 

• Tillgång till vatten (system) 

• Fodermedlens ursprung (egen produktion/ inköpta) samt kontroll av 

ekologisk status 

• Konserveringsmetod (ensilering, torkning) 

• Foderstat där användningen av ekologiska, konventionella foder och 

foder från omläggningsperioden framgår 

• Grovfoderslag, mängder och dess andel av fodergivan samt beskrivning 

av grupputfodringar 

• Utfodring av unga djur, digivningstider bl a 

• Ev. tillsatsämnen och mediciner i fodret 

• Beskrivning av bokföring av skördemängder, inköpta foder (ev. i 

ekoplanen istället) 

 



4. Djurhälsa 

• Vaccinering 

• Parasitbekämpning (ev. ihop med betesplanen) 

• Beskrivning av bokföring av veterinära besök och medicinering 

• Sjukdomsförebyggande åtgärder (rengöringsrutiner, foderanalyser t ex) 

 

5. Beskrivning av djurstallar samt inlämning av ritningar 

• Förhållanden: temperatur och fuktighet; ventilation, belysning 

• Ytan av fönster och andra ljussläpp i förhållande till golvytan 

• Golv (fast och spalt, material)  

• Ytor som djuren har tillgång till med tanke på djurtäthet 

• Liggutrymmen: konstruktion och strömedel 

• Reden, sittpinnar, passager i byggnader för fjäderfä: djurmängd per 

enskild byggnad: bruttoyta som står till förfogande för slaktfjäderfä. 

• Byggnadsår/ombyggnadsår 

 

6. Utevistelse för djuren 

• Betesperiod 

• Rastgårdar eller rastområde samt rutiner kring rastning/utegång 

• Vilka djur vistas ute, var och när? 

• Simmöjligheter för vattenfåglar 

• Tomhållningstid för rastgårdar för fjäderfä 

• Betesarealer och –planering (betestryck, betesrotation) 

 

7. Rengöring av djurstallar 

• Tvätt- och rengöringsmedel för mjölkningsanläggningar 

• Tvätt- och rengöringsmedel för djurstallar  

• Samt dokumentationsrutiner kring detta (produkt/verksamt ämne, när, 

var, hur) 

 

 

Generellt tips! Tänk igenom vilka risker som kan finnas för att reglerna skulle brytas, 

slutproduktens ekostatus eller konsumentens förtroende skadas? Och hur hanterar ni 

dessa risker? Hur förebygger ni dem?  


