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utkast 17.9.2018

Statsrädets förordning om ingäende av en förbindelse om ersättning for djurens 
välbellnnande 2019

I enlighet med statsrädets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 4 mom. och 7 § 4 mom. i lagen 
om vissa programbaserade ersättningar tili jordbrukare (1360/2014):

1§
Förbindelse om ersättning för djurens välbefmnande

En aktiv jordbrukare kan 2019 ingä en förbindelse om ersättning för djurens välbefmnande 
enligt 7 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar tili jordbrukare (1360/2014).

2§
Ätgärder som väljs för en förbindelse om ersättning för djurens välbefmnande

En aktiv jordbrukare som ingär en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande kan 
väljä bland de djurartsspecifika ätgärder som avses i 4 § i statsrädets förordning om 
ersättning för djurens välbefinnande (121/2015). Ätminstone en djurartsspecifik ätgärd 
mäste väljas.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 

Helsingfors den x december 2018

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska
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Sammanfattning

STATSRÄDETS FÖRORDNING OM INGÄENDE AV EN FÖRBINDELSE FÖR ERSÄTTNING FÖR DJURENS 

VÄLBEFINNANDE 2019

Under programperioden 2014-2020 bygger EU-ätgärderna för utveckling av landsbygden pä 
Europaparlamentets och rädets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling frän 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rädets 
förordning (EG) nr 1698/2005, nedan landsbygdsförordningen. Utvecklingsätgärderna i en 
medlemsstat grundar sig pä ett program för utveckling av landsbygden som medlemsstaten bar tagit 
f ra m utifrän landsbygdsförordningen och som Europeiska kommissionen har godkänt.

Ersättningen för djurens välbefinnande ingär i Programmet för utveckling av landsbygden i 
Fastlandsfinland 2014-2020 som baserar sig pä landsbygdsförordningen. Europeiska kommissionen 
godkände den 12 december 2014 Programmet för utveckling av landsbygden.

Nationella bestämmelser om ersättning för djurens välbefinnande finns i lagen om vissa 
programbaserade ersättningar tili jordbrukare (1360/2014). Med stöd av lagens 3 § 4 mom. och 7 § 4 
mom. föresläs det att det utfärdas en förordning av statsrädet om ingäende av en förbindelse för 
ersättning för djurens välbefinnande 2019.

Enligt 1 § kan en aktiv jordbrukare 2019 ingä en förbindelse om ersättning för djurens 
välbefinnande. I 2 § ingär bestämmelser om ätgärder som väljs för förbindelsen om ersättning för 
djurens välbefinnande. En aktiv jordbrukare som ingär en förbindelse om ersättning för djurens 
välbefinnande kan väljä bland de djurartsspecifika ätgärder som avses i 4 § i statsrädets förordning 
om ersättning för djurens välbefinnande (121/2015). Ätminstone en djurartsspecifik ätgärd mä st e 
väljas.
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Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om ersättning för djurens 
välbefinnande

utkast 17.9.2018

I enlighet med statsrädets beslut
ändras i statsrädets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (121/2015) 8 § 4 raom.,
9, 10, 13, 21, 22, 24, 32 och 33 §, av dem 8 § 4 mom. sädant det lyder i förordning 44/2016, 9 § 
sädan den lyder i förordning 710/2015, 10 § sädan den lyder i förordning 32/2017 samt 21 och 32 
§ sädana de lyder i förordning 1099/2017, som följer:

8§
Beräkning av det djurantal som förutsätts för att ersättning för välbefinnande ska betalas

I fräga om den ätgärd som avses i 4 § 4 mom. 2 punkten beräknas antalet djur som ett medelvärde 
av de slaktpartier som uppfyller villkoren för ätgärden. Om ett parti som bar anlänt slaktas i flera 
delar, släs dessa ihop sä att de motsvarar det ursprungliga partiet. Vid beräkning av antalet djur 
under förbindelseperioden beaktas endast sädana djur i partier som anlänt före utgängen av 
förbindelseperioden som bar slaktats före utgängen av januari mänad äret efter förbindelseäret 
och som jordbrukaren bar anmält senast vid den tidpunkt som bestämts av Landsbygdsverket 
Livsmedelsverket. Om en del av djuren eller alla djuren i ett parti som anlänt under 
förbindelseperioden slaktas senare än före utgängen av januari mänad äret efter förbindelseäret, 
beaktas djuren i partiet vid beräkningen av antalet djur under följande förbindelseär.

9§
Utfodring och skötsel av nötkreatur

Den ätgärd som gäller utfodring och skötsel av nötkreatur ska genomföras i fräga om alla 
nötkreatur pä gärden. Som miniminivä för ätgärden ska 5 § 1 mom. i djurskyddslagen 
(247/1996), 4 ■§■ 1--och 2 mom., 8 § och 9 § 1 mom. i djurskyddsförordningen (396/1996) samt 
2 mom., 6 § 2-A mom. och 13 § 1 och 2 mom. i statsrädets förordning om skydd av nötkreatur 
(592/2010) iakttas.

10 §
Förbättrande av de förhällanden under vilka kalvar hälls

Ätgärder för förbättrande av de förhällanden under vilka kalvar hälls och ätgärder för 
förbättrande av de förhällanden under vilka kalvar hälls, inbegripet utrymmeskrav, samt ätgärder 
för förbättrande av de förhällanden under vilka kalvar hälls pä gärdar för dikor ska genomföras i 
fräga om alla de kalvar pä gärden som är yngre än sex mänader.

Som miniminivä för de ätgärder som avses i 1 mom. ska 5 § 1 moreb-oeh 26 a § 1 och 2 mom. i 
djurskyddslagen, 20 § i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014), 1 § 4 mom., 4 § 1 
mom--8-§, 9 § 1 mom. och 23 § 1 mom. 7 punkten i djurskyddsförordningen samt 4 § 1 mom., 7 
§, 12 § 3 mom. och 16 § 1 mom. i statsrädets förordning om skydd av nötkreatur iakttas.
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Den ätgärd som gäller sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor ska 
genomföras i fräga om gärdens alla mjölkkor och dikor som har fätt avkomma. Den ätgärd som 
gäller sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur ska genomföras i fräga om alla 
nötkreatur pä gärden, med undantag av kalvar som är yngre än tvä mänader samt mjölkkor och 
dikor som har fätt avkomma.

Som miniminivä för ätgärdema enligt 1 mom. ska 5 § 1 mom. i djurskyddslagen, 1 § 4 mom.^d-f 
1 moni. och 11 § i djurskyddsförordningen samt 4 § 1 mom., 6 § 2 - 4 mom.. 7 § och f-1 § 3 
mom. 13 § 2 mom. i statsrädets förordning om skydd av nötkreatur iakttas.

21 §
Sjuk- och behandlingsboxar för svin

Den ätgärd som gäller sjuk- och behandlingsboxar för svin ska genomföras i fräga om alla svin 
pä gärden, med undantag av icke avvanda grisar. Som miniminivä för ätgärden ska 5 § 1 mom. i 
djurskyddslagen, 1 § 4 mom., 4 § 1 mom. och 11 § i dj urskyddsförordningen och 3 § 1, 4 och 5 
mom., 4~§ 3 5 mom., 5 § 1 och 3 mom., 7 § 2 mom. 10 och 11 §, 15 § 3 och 4 mom., 19 § 2 
mom. tili den del det i denna föreskrivs om gruppboxar och 19 § 3 och 4 mom. i statsrädets 
förordning om skydd av svin iakttas.

22 §
Utfodring av fär och getter

Den ätgärd som gäller utfodring av fär och getter ska genomföras i fräga om alla fär och getter pä 
gärden. Som miniminivä för ätgärden ska 5 § 1 mom. i djurskyddslagen, 9 § 1 mom. i 
dj urskyddsförordningen, 6 § 2 mom. och 12 § i statsrädets förordning om skydd av fär 
(587/2010) samt 6 § 3 mom. och 11 § 1 och 3 5 mom. i statsrädets förordning om skydd av 
getter (589/2010) iakttas.

24 §
Skötsel av fär och getter

Den ätgärd som gäller skötsel av fär och getter ska genomföras i fräga om alla fär och getter pä 
gärden. Som miniminivä för ätgärden ska 5 § 1 mom. och 26 a § 1 och 2 mom. i djurskyddslagen, 
11 § i dj urskyddsförordningen, 20 § i lagen om medicinsk behandling av djur, 3 § 3 mom., 4 och 
5 §, 6 § 2 mom., 12 § 3 mom. och 15 § 1 mom. i statsrädets förordning om skydd av fär samt 3 §
3 mom., 4 §, 5 § 1 och 3 mom. och 11 § 4 och 5 mom. i statsrädets förordning om skydd av getter 
iakttas.

32 §
Betalning av ersättning för välbefmnande
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Ersättning för välbefinnande betalas i tvä poster. Den första posten av ersättningen för 
välbefinnande för nötkreatur, fär och getter betalas pä basis av de djurenheter som enligt 
uppgiftema i nötkreatursregistret och fär- och getregistret har uppkommit under 
förbindelseperioden frän och med den 1 januari tili och med den 30 juni. I den första posten av 
ersättningen för välbefinnande för ljäderfä och svin betalas ersättning för 50 procent av det antal 
djur som sökanden uppgett.

Om jordbrukaren har valt en ätgärd som avses i 4 § 1 mom. 5-8 punkten, betalas ersättning för 
välbefinnande inte för bison eller nötkreatur av rasen Highland Cattle, Galloway eller Texas 
Longhom.

33 §
Beloppet av ersättningen för välbefinnande

Ersättning för välbefinnande kan betalas ärligen per djurenhet för djur som berättigar tili
ersättning enligt följande: 
euro
- utfodring och skötsel av nötkreatur 11
- förbättrande av de förhällanden under vilka kalvar hälls, inbegripet utrymmeskrav 439
- förbättrande av de förhällanden under vilka kalvar hälls, 292
- förbättrande av de förhällanden under vilka kalvar hälls pä gärdar med dikor, 234
- förbättrande av de förhällanden under vilka minst sex mänader gamla nötkreatur hälls 43
- förbättrande av de förhällanden under vilka minst to lv mänader gamla nötkreatur av hankön , „z
hälls 126

- betesgäng under betesperioden och rastning utanför betesperioden för nötkreatur 49
- längvarigare betesgäng under betesperioden för nötkreatur 24
- sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor 18
- sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur 15
- utfodring och skötsel av svin 7
- utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor 33
- förbättrande av de förhällanden under vilka suggor och gyltor hälls 38
- förbättrande av grisningsförhällandena för suggor och gyltor 349
- ströade boxar för avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin 59
- smärtlindring för smägrisar av hankön före och efter kirurgisk kastrering 27
- stimulans för svin 13
- sjuk- och behandlingsboxar för svin 19
- utfodring av fär och getter 10
- förbättrande av de förhällanden under vilka fär och getter hälls 55
- skötsel av fär 51
- skötsel av getter 33
- betesgäng under betesperioden och rastning utanför betesperioden för fär och getter 33
- längvarigare betesgäng under betesperioden för fär och getter 8
- utfodring och skötsel av ljäderfä 8
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- förbättrande av de förhällanden under vilka broilrar och kalkoner hälls 10
- förbättrande av luftkvaliteten i värphönserier 5
- stimulerande föremäl för fjäderfä 7
- niväer, ramper och sittpinnar för värphönor 11
- niväer, ramper och sittpinnar för kalkoner 14
- niväer, ramper och sittpinnar för broilrar 34

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den x xxxxx 2018

Jord- och skogsbruksmini ster Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets 
förordning om ersättning för djurens välbefinnande

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande 
(117/2015) 3, 4, 6, 11, 12, 17, 21, 22 och 24 §, av dem 3 § sadan den lyder i förordningama 
721/2015 och 38/2017 samt 6, 17 och 22 § sädana de lyder i förordning 38/2017 och 24 § sadan den 
lyder delvis ändrad i förordning 38/2017, som följer:

3§
Utfodring och skötsel av nötkreatur

För utfodringen av nötkreaturen ska det för varje djurkategori fmnas en giltig skriftlig 
utfodringsplan som baserar sig pä kalkyler och pä analyser av grovfoder och där djurens tillväxt, 
produktionsnivä och produktionsstadium har beaktats. Pä gärdar med mjölkkor ska ocksä mängden 
mjölk som djuren producerar beaktas i utfodringsplanen. För köttnöt ska det för varje djurkategori 
fmnas en utfodringsplan där respektive skede i produktionsperioden har beaktats. Kalvar som är 
minst en mänad gamla ska beaktas i en egen punkt i utfodringsplanen för nötkreatur. Nötkreatur ska 
ha tillgäng tili tillräckligt med grovfoder och Alla djur ska hela tiden ha tillgäng tili tillräckligt med 
vatten av god kvalitet. Nötkreaturen ska hällas rena.

Djur fär inte hällas ensamma om inte sjukdom, skada-,-aggressivt beteende eller nägon annan
grundad och-godtagbar anledning förutsätter dettar Över ätta mänader gamla nötkreatur av olika 
kön, fränsett stutar och avelstjurar, fär inte hällas i samma box, rastgärd eller pä samma betesmark. 
Högst tio mänader gamla nötkreatur av olika kön som tillhör rasen skotsk höglandsboskap fär hällas 
i samma box, rastgärd eller pä samma betesmark. Dikokalvar av olika kön fär hällas pä samma 
betesmark fr am tili avvänjningen. Köttnöt fär inte hällas uppbundna om inte nägon tillfällig, 
grundad och godtagbar anledning förutsätter detta.

Gärdar med nötkreatur ska i händelse av funktionsstömingar ha en skriftlig pian som hälls 
uppdaterad och där de ätgärder anges som ska vidtas under ett el- eller vattenavbrott. Om det pä 
djurhällningsplatsen finns ett utfodrings-, vattnings- eller mjölkningssystem eller nägot annat 
motsvarande system som djurens välbefinnande är beroende av, ska planen även innehälla en 
beskrivning av de ätgärder som ska vidtas under stömingar i utrustningens funktion. Om det inte är 
möjligt att-tiffgodose djurens välbefinnande utan elektricitet, ska gärdar med nötkreatur i händelse
av-elavbrott ha beredskap att koppia in reservkraft, med vars hjälp vattning, mjölkning, utfodri-ng-,-
ventilation och utgödsling vid behov lcan fungera.

utkast 17.9.2018

4§
Förbättrande av de förhällanden under vilka kalvar hälls, inbegripet utrymmeskrav

Kalvar som är minst en mänad gamla ska hällas i gruppboxar, om inte avskiljande frän gruppen är 
befogat av veterinärmedicinska skäl eller pä grund av aggressivt beteende hos djuren. En kalv som 
avskilts frän gruppen ska kunna se andra nötkreatur. Kalven ska äterplaceras i gruppboxen, när det 
inte längre finns anledning att avskilja kalven frän gruppen. Det är inte tillätet att i en och samma 
box hälla djur vars älder skiljer sig markant frän varandra eller som annars befinner sig längt frän
varandra pä-den-sociala rangskalan.
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I grappboxama ska varje kalv ha ätminstone följande yta att röra sig pä:

kalvens älder (män.) yta (m2/djur) varav helt golv (m2/djur)
1—3 1,8 0,9 
3—6 2,25 1,1

Liggplatsen ska vara välströad och mjuk och ha helt golv. En kalv som fär mjölk eller mjölknäring 
att dricka ska fä vätskan genom att suga. En kalv som är över en vecka gammal ska hela tklen ha
tillgäng tili grovfoder. Om kalven avhomas fär homlagret förstöras endast med användning av 
adekvat lugnande behandling, bedövning och smärtlindring som ges av veterinär.

6§
Förbättrande av de förhällanden under vilka kalvar hälls pä gärdar med dikor

En kalv som är över en vecka gammal ska hela tiden ha tillgäng tili grovfoder. Modem och kalven 
ska ha sammanlagt minst 10 kvadratmeter tili sitt förfogande. Ytan kan inbegripa gödselgäng, 
kalvgömma och liggbäs för mödrar. I lösdriftsstall med liggbäs ska kalvama ha sä mänga 
liggplatser tili sitt förfogande att de inte behöver ligga pä gödselgängen eller i samma bäs med 
mödrama. Kalvamas liggplatser och eventuella kalvgömmor ska vara välströade och mjuka och ha 
helt golv.

Om det pä en gärd med dikor hälls andra kalvar än kalvar frän dikor, följer man villkoren i 5 § när 
det gäller de andra kaivama.

11 §
Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor

För varje päbörjat tjugotal kor ska det finnas minst en fast eller monterbar fristäende box eller ett 
motsvarande utrymme för ett nötkreatur som är sjukt, som ska värdas eller som ska kalva. I grupp- 
eller ensamboxar ska det finnas minst 11 kvadratmeter per djur. I en gmppbox ska det finnas 
beredskap att inhägna djur för sig. Pä gärdar med mjölkboskap ska kalvningsutrymmet ligga i 
närheten av mjölkstationen eller nägon annanstans sä att en ko som kalvat lätt kan mjölkas.

Boxama ska utmstas sä att
1) det hela tiden finns tillgäng tili tillräckligt med vatten av god kvalitet,
2) liggplatsen är välströad och mjuk och har helt golv,
3) det är möjligt att hälla rummet eller djuret varmt vid behov,
4) ett nötkreatur som är i boxen kan se andra nötkreatur,
5) det djur som värdas kan fixeras snabbt och hanteras pä ett tryggt sätt,
6) det är möjligt att mj olka mjölkkor med maskin.

12 §
Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur

För varje päbörjat 50-tal nötkreatur ska det finnas minst en fast eller monterbar fristäende box eller 
motsvarande utrymme för ett nötkreatur som är sjukt, som ska värdas eller som ska kalva. I gmpp-
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eller ensamboxar ska det för nötkreatur som är under tolv mänader gamla finnas minst 6 
kvadratmeter per djur och för nötkreatur som är över tolv mänader gamla minst 10 kvadratmeter per 
djur. I en gruppbox ska det finnas beredskap att inhägna djur för sig.

Boxama ska utrustas sä att
1) det hela tiden finns tillgäng tili tillräckligt med vatien av god kvalitet,
2) liggplatsen är välströad och mjuk och har helt golv,
3) det är möjligt att halla rummet eller djuret varmt vid behov,
4) ett nötkreatur som är i boxen kan se andra nötkreatur,
5) det djur som värdas kan fixeras snabbt och hanteras pä ett tryggftsäti.

Nötkreatur som är över sex mänader gamla fär placeras i boxar med spaltgolv, om där finns 
liggplats med gummimatta, gummibeklädda stavar eller andra motsvarande konstruktioner som gör 
golvet mjukare. De konstruktioner som används för att göra golvet mjukare ska hällas i skick och de 
ska vid behov bytas ut.

17 §
Ströade boxar för avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin

Avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin ska ha en välströad liggplats med helt golv. Med strö 
avses antingen djupströbädd, tjock ströbädd eller strö och 2-klimatsbox. I slaktsvinstall är ocksä 
tjocka ströbäddar godkända-. Alla svin ska kunna ligga ned samtidigt pä liggplatsen.

21 §
Sjuk- och behandlingsboxar för svin

Sjuka eller skadade svin ska förflyttas tili en sjuk- och 
behandfi-ngsboxama ska garantera sjuka svin förhällanden där de hela tiden har tillgäng tili
tillräckligt med vatien av god kvalitet och där de klarar av att äta och vila utan problem. I sjuk- och 
behandlingsboxar kan det finnas flera sjuka svin eller svin som värdas, men det ska finnas 
beredskap att inhägna djur för sig. I sjuk- och behandlingsboxen ska det finnas en välströad 
liggplats med helt golv för varje djur i boxen. Det ska finnas möjlighet att värma djuret.

22 §
Utfodring av fär och getter

Pä gärdar med fär ska det finnas en giltig skriftlig utfodringsplan för varje djurkategori som baserar 
sig pä kalkyler och pä analyser av grovfoder och där färens tillväxtstadium, produktionsnivä och 
skede i produktionsperioden har beaktats. Pä gärdar med getter ska det finnas en giltig skriftlig 
utfodringsplan för varje djurkategori som baserar sig pä kalkyler och pä analyser av grovfoder där 
gettemas tillväxtstadium, skede i mj ölkproduktionsperioden och mängden mjölk som boskapen 
producerar har beaktats. Separata utfodringsplaner ska utarbetas ätminstone för bäde inomhus- och 
utomhusutfodringsperioden. Lamm och killingar ska beaktas i utfodringsplanen frän det att de är tvä 
veckor gamla.

Fär och getter ska ha tillgäng tili tillräckligt med grovfoder. Dessutom ska djuren hela tiden ha 
tillgäng tili tillräckligt med vatien av god kvalitet.
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24 §
Skötsel av fär och getter

Far som är över 1 är gamla ska klippas tvä gänger per kalenderär. Klippningsdagama ska 
joumalföras. Pä gärdar med fär och getter ska det finnas en pian för bekämpning av parasiter som 
gäller för förbindelseäret. I planen ska ingä rekommendationer för tillämpandet av betesrotation 
samt för medicinsk behandling mot parasiter. Den medicinska behandlingen mot parasiter ska 
basera sig pä provtagning av spillning hos fär. Spillningsprov ska dock tas minst tvä gänger om 
äret.

Tackor och deras nyfödda lamm ska ha en lamningsbox där golvytan är minst 2,2 kvadratmeter och 
som kan värmas upp eller är värmeisolerad. Lamningsboxar ska användas för att säkerställa 
präglingen mellan tacka och lamm.

Sjuka eller skadade fär eller getter ska flyttas tili en sjukbox. När det gäller sjuka eller skadade fär 
eller getter kan det byggas en box kring det sjuka eller skadade djuret, för att djuret inte ska
avskiljas frän sin flock. I sjuk- och behandlingsboxar kan det finnas flera sjuka djur samtidigt, men 
det ska finnas beredskap att isolera ett djur. Sjuka eller skadade fär eller getter ska kunna se minst 
en annan individ. Sjuk- och behandlingsboxama ska vara välströade och mjuka och ha helt golv och 
det ska finnas möjlighet att värma djuret.

I sjuk- och behandlingsboxar som används gemensamt av flera djur ska det finnas minst 1,8 
kvadratmeter per fär eller get. I ensamboxar ska det finnas minst 2 kvadratmeter per fär eller get. I 
lamnings- och sjukboxar ska djuren hela tiden ha tillgäng tili tillräckligt med vatten av god kvalitet.

Denna förordning träder i kraft den x xxxx 2019.

Helsingfors den x xxxx 2018

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska



Utkast 17.9.2018

SAMMANFATTNING

STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ERSÄTTNING FÖR 
DJURENS VÄLBEFINNANDE

Det föresläs ändringar i statsrädets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (121/2015).

Paragraferna 9,10,13, 21, 22 och 24 i statsrädets förordning om ersättning för djurens välbefinnande 
ändras sä att miniminiväerna för ätgärderna ska preciseras.

Paragrafen 32 i förordningen ska ändras. Om jordbrukaren bar valt en ätgärd som avses i 4 § 1 mom. 5-8 
punkien, betalas ersättning för välbefinnande inte för bison eller nötkreatur av rasen Highland Cattle, 
Gallovvay eller Texas Longhorn.

Paragrafen 33 i förordningen ska ändras. Det föresläs att beloppet av ersättning för betesgäng under 
betesperioden och rastning utanför betesperioden för nötkreatur ska ändras. Beloppet ska höjas med 3 
euro per djurenhet. Beloppet av ersättning för sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och 
dikor ska ocksä höjas med 3 euro per djurenhet.

JORO- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AVJORD- OCH 

SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE

Det föresläs ändringar i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens 
välbefinnande (117/2015).

I paragrafen 3 § ska nägra bestämmelser om utfodring och skötsel av nötkreatur upphävas. I paragrafen 4 § 
ska nägra bestämmelser om förbättrande av de förhällanden under vilka ka Ivar hälls upphävas. I 6,11,12, 
17, 21, 22 och 24 § ska ocksä nägra bestämmelser upphävas.

Paragrafen 17 § i förordningen ska ändras. Med strö avses antingen djupströbädd, tjock ströbädd eller strö 
och 2-klimatsbox.


