Gårdsspecifik välbefinnandeplan för får och getter
Lägenhetssignum

Datering /uppdaterad

Välbefinnandeplanen är en plan för hantering och utveckling av verksamheten. I planen ingår gårdsspecifika
åtgärder för fårs och getters välbefinnande, hälsovård och biosäkerhet samt uppföljning av dessa åtgärder.
Beskriv åtgärderna i fråga om alla djur och djurstallar.
Om information om en del av gårdens åtgärder ingår i separata dokument (eller liknande), ska du namnge bilagorna och foga dem till ansökan om stöd för djurens välbefinnande 2022. Detta är en exempelmall, men du
kan också använda dig av en annan mall som innehåller samma saker som anges nedan.
Plan
Gårdsautomation/system och beredskap

Gårdsspecifika åtgärder
- vad har gjorts, hur har saken ordnats
- eventuella förbättringsidéer

Hur ventilationen är ordnad

Naturlig ventilation
Ventilation med fläktar

-

Beredskap för funktionsstörningar i
ventilationen (t.ex. elavbrott eller
fel i anläggningar)

Hur dricksvattentillförseln är ordnad

Generator

Gården har egen brunn
Vatten fås via kommunens vattennät

-

Beredskap för avbrott i vattentillförseln (t.ex. elavbrott, fel i anläggningar eller problem med vattnet)

Temperaturreglering i djurstallet

Vid elavbrott fungerar kommunens vattentillförsel
Vid elavbrott har gården generator som kan driva vattenpumpen
till egen brunn
Dörrar, fönster, takluckor öppna eller stängda
Reglering av fläktar

-

Beredskap för förändringar i förhållandena (t.ex. hetta eller köld)

Utfodringssystem

Dörrar, fönster, takluckor öppna eller stängda
Reglering av fläktar, strålningsvärme via värmelampor eller värmefläktar
Utfodring med minilastare, fullfodervagn, skottkärra
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-

Beredskap för funktionsstörningar i
utfodringssystemet (t.ex. elavbrott,
fel i anläggningar eller problem med
vattnet)

Utfodringen är inte beroende av el. Vid problem med traktor eller
andra maskiner kan arbetet utföras med annan maskin eller manuellt

Utfodring

Gårdsspecifika åtgärder
- vad har gjorts, hur har saken ordnats
- eventuella förbättringsidéer

Foderanalys av det huvudsakliga grovfodret och för var och en djurgrupp en
gällande utfodringsplan som är baserad
på djurets kondition (fogas till ansökan
om ersättning för djurens välbefinnande).
- tillräcklig vattentillförsel (strömning,
antal nipplar/koppar, deras skick
och placering, vid behov ett vattenprov)
- hur näringstillförseln är ordnad (av
rätt slag och i tillräckliga mängder)

Foderanalys finns för grovfodret (Se bilaga)

Plan för att förhindra smittor
(hur har detta skötts, vilka åtgärder vidtas)

Tvätt och desinficering av kläder och skor

Rutiner när ett djur anländer till och
lämnar gården (t.ex. hälsointyg, sektionering, planering av rutter)

Köp av djur endast från gårdar med ”hälsostatus”-> hälsointyg

Avlivning av djur på gården
(hur utförs avlivning/ hur har avlivning
utförts och av vem)

Avlivning med bultpistol/kulvapen

Förvaring och bortskaffande av kadaver

Honkajoki hämtar kadaver

Handledning och smittskydd för personalen

Efter behov/ ingen personal

Smittskydd för besökare (t.ex. fårklippare, slaktbilsförare)

Användning av gårdens kläder och skor därefter tvätt och desinficering av dessa.

Varudeklaration för köpt foder
Utfodringsplaner finns för alla djurgrupper (se bilaga)
Vid användning av egen brunn tas vattenprov x gång/ år
Vattenkoppar-, nippor kontrolleras regelbundet, de repareras och
byts ut efter behov

Vacineringar, tvätt och desinficering av inredning, arbetsredskap
och sjukboxar

Köpta djur i karantän innan de flyttas i grupp

Avtappning av blod
Djurägare
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Förbättring av välbefinnandet
(hur har saken skötts)

Gårdsspecifika åtgärder
- vad har gjorts, hur har saken ordnats
- eventuella förbättringsidéer

Djurens renlighet samt renlighet och säkerhet på djurhållningsplatsen

Spillning avlägsnas, strö tillsätts (hur ofta).
Konstruktioner repareras och underhålls regelbundet.
Fåren klipps minst engång/år (djurskydd)

Skötsel av lamm och killingar

Lammen/ killing ges råmjölk så snabbt som möjligt efter födseln
Lammen/killingarna har fri tillgång till rent vatten, hö, gräs senast
en vecka efter födseln.

Lämplig skötsel av sjuka djur

Sjuka djur flyttas till sjukboxar, boxarna kan vid behov balkas av
och djuret kan vid behov värmas, rent dricksvatten finns i de avbalkade boxarna.

Planering av parasitbekämpningen
- provtagning, spillningsprov
- plan för parasitbekämpning
- betesrotation

Se parasitbekämpningsplan/provtagning
Spillningsprov tas 2ggr/år
Plan för parasitbekämpning uppgörs/uppdateras 1 gång/år av veterinär eller fårkonsulent
Betesrotation enligt plan

Betesgång och utevistelse
(en separat åtgärd för betesgång kan
väljas)

Gårdsspecifika åtgärder
- vad har gjorts, hur har saken ordnats
- eventuella förbättringsidéer

Planering av betesgången

Vilka djurgrupper på bete/ när/ längd per bete.
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