Sveriges Nötköttsproducenter

Plan och Riktlinjer
för kontrollprogrammet

Utegångsdjur utan ligghall, nötkreatur
1. Programmets uppgifter
1.1 Syfte och avgränsning
Kontrollprogrammets syfte är att bedöma om förutsättningarna i besättningen är tillräckligt goda
för att hålla djuren utan tillgång till ligghall vintertid och att en sådan nivå kan förväntas
upprätthållas under hela vintersäsongen. Det omfattar endast bedömningsparametrar som är viktiga
för att kompensera för bortfallet av resursen ”ligghall”. Parametrar som ska hanteras av den
offentliga djurskyddskontrollen och allmänna djuromsorgsmått ingår inte. I detta program avses
med djurhållare såväl djurägare som djurhållare även om dessa är skilda juridiska eller fysiska
personer.
1.2 Målsättning
Programmets målsättning är att säkra att förutsättningarna och skötseln i besättningen hålls på en
tillräcklig djurskyddsnivå för att hålla utegångsdjur utan tillgång till ligghall. Detta säkerställs
genom kontrollbesök, insamlade uppgifter och rådgivning.
1.3 Uppgifter
Programmet ska erbjuda anslutning, göra anslutningsbesök vid nyanslutning, bedöma besättningars
förutsättningar att uppfylla programmets krav, sammanställa besättningsuppgifter, kontrollera
anslutna besättningar med besök, ta del av journalföring och bedöma om förutsättningarna i
besättningen är tillräckligt goda för att hålla djuren utan tillgång till ligghall vintertid.

2. Programmets organisation
2.1 Ägare
Kontrollprogrammet ägs av Sveriges Nötköttsproducenter.
2.2 Kontrollorganisation
Gård & Djurhälsan AB är kontrollorganisation på uppdrag av Sveriges Nötköttsproducenter och
kontrollerar att djurhållaren lever upp till programmet. Utfallet av kontrollen rapporteras till
Jordbruksverket som fattar beslut gentemot djurhållaren.
Kontrollorganisationen ansvarar för att egna djurhälsoveterinärer eller andra bedömare som anlitas
inom programmet har den arbetsinstruktion och kompetens som krävs.
2.3 Kontrollorganisationens personal
Ansvarig för kontrollprogrammet är verkställande direktören för Gård & Djurhälsan AB, som utser
den djurhälsoveterinär som ansvarar för kontrollens planering, genomförande, uppföljning och
kalibrering. Den ansvariga djurhälsoveterinären ser till att bedömarna årligen kalibreras i
bedömningarna av kontrollpunkterna i programmet och ansvarar för den officiella bedömningen.
Besättningsbesök genomförs i enlighet med fastställda instruktioner för kontrollprogrammet.
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2.4 Referensgrupp
Till kontrollprogrammet finns en referensgrupp tillsatt av Jordbruksverket med syfte att
utvärdera vintersäsongens verksamhet samt diskutera programmets framtida utveckling.
Referensgruppen sammanträder en gång per år efter säsongsavslut.

3. Kontrollprogrammets finansiering
Programmet finansieras med djurägaravgifter. Avgifternas storlek fastställs av styrelsen för Gård &
Djurhälsan AB.

4. Rapportering
Kontrollorganisationen skall årligen till Jordbruksverket senast den 30 juni rapportera antalet
besättningar i kontrollprogrammet och resultatet av kontrollverksamheten. I rapporten ska finnas
uppgift förutom antal besättningar, eventuella anmärkningar och avvikelser, eventuella
uppföljningsbesök och resultaten från dessa samt uppgift om ej godkända besättningar i
programmet samt skälen för detta. Kopia på rapporten ska tillställas länsveterinären i de län som
besättningarna befinner sig i. Kontrollorganisationen ska på begäran under löpande verksamhetsår
lämna uppgifter om anslutna besättningar och resultat av kontrollverksamheten till Jordbruksverket
samt till berörd länsstyrelse.
Upptäckta djurskyddsavvikelser som faller utanför kontrollprogrammet ska noteras. Angivelse om
lämplig åtgärd ska ges och i fall som omfattas av anmälningsplikten för all djurhälsopersonal enligt
28a § i djurskyddslagen (1988:534) ska de rapporteras till aktuell Länsstyrelse och till
Jordbruksverket för kännedom.

5. Journalföring
Ansökningshandlingar, förbindelser, besöksrapporter och andra relevanta handlingar för samtliga
besättningar som ansökt om anslutning förvaras på ett av Gård & Djurhälsan AB:s regionkontor.
Kontrollorganisationen ska föra register över anslutna besättningar som innehåller
identitetsuppgifter på djurägare, adress och telefonnummer, fastighetsbeteckning,
produktionsplatsnummer, datum för årlig anslutning, datum för utförda besök, bedömningsresultat
samt andra för kontrollen nödvändiga uppgifter. Dessa handlingar ska sparas under minst fem år.
Uppgifterna ska utan onödigt dröjsmål överlämnas till länsstyrelsen eller Jordbruksverket om de så
begär.

6. Anslutning
6.1. Kriterier
Till programmet kan samtliga besättningar som avser att hålla nötkreatur utomhus vintertid
utan tillgång till ligghall och som uppfyller uppställda kriterier ansluta sig. Besättningar med
pågående djurskyddsärenden kommer särskilt bedömas för att säkerställa att det pågående
djurskyddsärendet inte påverkar förutsättningarna för att hålla utegångsdjur utan tillgång till
ligghall.
6.2. Ansökan
Ansökan om anslutning till programmet görs av djurhållaren på av kontrollorganisationen fastställd
anslutningsblankett med tillhörande djurägarförsäkran inom anvisad tid. Där redovisar och
garanterar djurhållaren att för programmet uppsatta villkor tillgodoses.
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6.3 . Anslutningsbesök
Inför nyanslutning av besättningar görs ett obligatoriskt anslutningsbesök. Gård & Djurhälsan AB
utför anslutningsbesöket och rapporterar utfallet av besöket till Jordbruksverket som fattar beslut.
6.4. Kontrollbesök
Anslutna besättningar kontrolleras årligen via ett besök som genomförs under vintersäsongen,
vanligen under perioden januari till februari. Dock kan annan tidpunkt för besöket förekomma
under vintersäsongen med hänvisning till antal besök, utrymme för oanmälda kontroller enligt
kontrollförordningen EG 882/20041 och grundat på riskbedömning av besökstidpunkten.
Resultatet av kontrollbesöket skall dokumenteras skriftligt. Resultatet skall meddelas djurhållaren
senast inom två veckor efter besöket.
6.5 Återbesök
Om besättningen ej blir godkänd görs återbesök inom i instruktionerna angiven tid.
6.6. Uteslutning
Besättning som inte uppfyller fastställda minimikrav vid återbesök eller andra fastställda
villkor i programmet kan uteslutas. Detsamma gäller om sökanden medvetet lämnat osant
intygande. Beslut om uteslutning tas av Jordbruksverket med Gård & Djurhälsan AB:s
dokumentation som grund och meddelas skriftligt till djurhållaren. Kopia av beslutet skickas
också till berörd länsstyrelse.

7. Djurhållarens åtaganden
7.1Djurhållaren förbinder sig att följa uppställda villkor i programmet.
7.2 Inför varje vintersäsong ska djurhållaren till Gård & Djurhälsan AB skicka in anmälan,
på av kontrollorganisationen fastställd blankett, om att ansluten besättning avser att hålla
nötkreatur ute under vintersäsong. Anmälan skall göras inom anvisad tid och ska utöver
djurägarförsäkran också innehålla aktuella kartor, intyg avseende djurskyddet i besättningen
samt avlusningsplan.
7.3 Djurhållare som inte önskar kvarstå i kontrollprogrammet ska till Jordbruksverket,
muntligt eller skriftligt, begära utträde. Jordbruksverket upphäver beslutet och kopia skickas
till kontrollorganisationen och berörd länsstyrelse.
7.4. Djurhållare ska lämna kontrollorganisationen och representant från Jordbruksverket tillträde
till samtliga för kontrollen aktuella marker och lokaler.
7.5. Djurhållare ska närvara vid hela anslutnings- och kontrollbesöket respektive vid eventuellt
återbesök och kunna uppvisa aktuella journaler.
7.6. Djurhållare ska till kontrollorganisationen erlägga en årlig avgift som fastställts av styrelsen
för Gård & Djurhälsan AB. Kostnad för anslutningsbesök och/eller eventuellt återbesök erläggs av
djurhållaren som extra avgift och ingår inte i årsavgiften.
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Europaparlamentets och rådets förordning EG 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.
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8. Kontrollbesökets genomförande
8.1. Tidpunkt och omfattning
Kontrollorganisationen genomför inspektionsbesök i anslutna besättningar under vintersäsongen,
vanligen under perioden januari till februari. Dock kan annan tidpunkt för besöket förekomma
under vintersäsongen med hänvisning till antal besök, utrymme för oanmälda kontroller enligt
kontrollförordningen EG 882/2004 och grundat på riskbedömning av besökstidpunkten.
Vid besöket görs bedömningen av besättningen enligt fastställd instruktion. Bedömningen omfattar
bedömning av alla djurgrupper som hålls som utegångsdjur utan tillgång till ligghall.
8.2 Djurbedömning
Parametrar av betydelse för att bedöma om förutsättningarna i besättningen är tillräckligt goda för
att hålla djuren utan tillgång till ligghall vintertid bedöms genom inspektioner av djurgrupper enligt
särskilda instruktioner som upprättas av kontrollorganisationen. Varje djurgrupp bedöms på ett
separat bedömningsprotokoll och ett separat resultatprotokoll. De olika djurgruppernas
resultatprotokoll sammanställs till ett resultatprotokoll för hela besättningen.
8.3 Resurser och skötsel
Parametrar avseende tillgängliga resurser samt skötsel bedöms vid besöket genom inspektion och
intervju med besättningsansvarig. Parametrar med avvikelse anges i formulär.
8.4 Registerdata
Kontrollorganisationen beaktar registrerade uppgifter om befintliga djur och kalvningsdata från
besättningens journalföring.
8.5. Dokumentation vid kontrollbesök
Kontrollorganisationen upprättar vid besöket en rapport där alla bedömningar redovisas.

9. Information
Kontrollorganisationen ska lämna information om programmet till berörda besättningar i form av
ansökningsformulär, plan och riktlinjer samt kontrollinstruktion. Dessutom besvarar
kontrollorganisationen frågor och ger råd via telefon och e-post.

10. Ändringar
Sveriges Nötköttsproducenter, referensgrupp och Jordbruksverket kan vid behov föreslå ändringar
i Plan och Riktlinjer. Jordbruksverket beslutar eventuella ändringar.

11. Tillämpning av förvaltningslagen
Kontrollorganisationen förbinder sig att i frågor som rör programmet tillämpa förvaltningslagens
regler i frågor om parts rätt att få ta del av uppgifter, samt om jäv.

För Sveriges Nötköttsproducenter datum: …………………………….

Jan Forssell
Ordförande Sveriges Nötköttsproducenter
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