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ProAgria 2015

Ekologiska djur




Skall i regel härstamma från ekologisk produktion =>
inga begränsningar på anskaffning (gällande antal eller ålder)
när djurens omläggningsskede till eko är förbi
För att djur skall kunna säljas till liv som ekologiska skall deras
omläggningsskede vara förbi






Djur i omläggningsskedet räknas som konventionella
För nötkreatur förorsakar ¾ av livstiden i ekoskötsel
långvariga omläggningstider

Till köttproduktion kan man endast skaffa djur med ekologiskt
ursprung
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Dokument för handel med djur
• Djurspecifika registreringsuppgifter (t.ex. registreringskort för
nötkreatur)
• Normala öronmärken o.dyl.
• Överensstämmelseförsäkran
• Kopia över ikraftvarande ekointyg
• Gärna också kopia på det senaste beslutet över utförd
produktionskontroll

Överensstämmelseförsäkran
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Ekointyg

Beslut över utförd produktionskontroll
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Beslut över utförd produktionskontroll

Konventionella djur




En aktör som påbörjar ekologisk produktion kan överföra sina
egna konventionella djur till ekologisk produktion
Till avelsändamål kan man skaffa djur från konventionell
produktion, ifall lämpliga ekodjur inte finns tillgängliga:
Nödvändig mängd avelsdjur av hankön
Honor som inte fött avkomma högst 10 % av mängden fullvuxna
hästar och nötkreatur (i enheter med färre än 10 hästar eller nötkreatur
högst ett djur per år) och högst 20 % av mängden fullvuxna svin, får
och getter (i enheter med färre än fem svin, får eller getter högst ett djur
per år). Till mängden fullvuxna djur räknas hanar som används för
avel samt honor som fött avkomma
OBS! KONVENT. KAN INTE KÖPA HONA SOM FÖTT AVKOMMA
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Konventionella djur
Med undantagstillstånd som ansöks från NTM-centralen kan man t.ex.
vid utvidgning av produktionen / byte av ras, från konventionell
produktion skaffa avelsdjur som inte har fött avkomma högst 40 % av
mängden fullvuxna djur
Med undantagstillstånd från NTM-centralen kan man skaffa högst
40 % konventionella djur av lantras som inte måste uppfylla kravet på
hondjur som inte fött avkomma.
I exceptionella förhållanden, med tillstånd av NTM-centralen, är det
möjligt att skaffa djur från konventionell produktion i situationer när
djurens dödlighet är hög (t.ex. sjukdomar, eldsvåda). Tillstånd skall
ansökas innan djuren skaffas.

Konventionella djur
• I undantagsfall dvs. när man första gången bildar en hjord eller
besättning, kan aktören under ett halvt år, till vissa begränsningar,
skaffa konventionellt uppfödda djur.
Förutsättningen är att det inte finns tillräckligt med ekologiskt
uppfödda djur tillgängliga, och djuren som anskaffas uppfyller
följande villkor när de kommer till gården:
•
•
•
•
•
•

djuren skaffas i avelsändamål
djuren skall födas upp enligt reglerna om ekoproduktion fr.o.m. avvänjningen
unga avelsbufflar är yngre än 6 månader gamla
kalvar och föl är yngre än 6 månader gamla
lamm och killingar är yngre än 60 dagar gamla
grisar väger mindre än 35 kg
(Om man vill använda denna paragraf rekommenderas
förhandskontakt till NTM-centralen)
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Undantag för fjäderfä
• När man första gången bildar en flock, förnyar den eller
när flocken grundas på nytt, kan aktören med tillstånd
av NTM-centralen, skaffa konventionellt uppfödda
kycklingar. Tillståndet skall ansökas innan man
anskaffar djuren. Förutsättningen för anskaffning är att
det inte finns tillräckligt med ekologiskt uppfödda
unghöns tillgängliga. Unghöns avsedda för
äggproduktion och fjäderfä avsedda för köttproduktion
skall, när de kommer till gården, vara yngre än tre
dagar

Undantag för fjäderfä
•

Det finns ändå möjlighet att frångå tre dagars ålderskravet ända till den
31.12.2017 på följande sätt:
– Konventionella yngre än 18 veckor gamla unghöns kan tas till en ekologisk
enhet ifall man vid uppfödningen av de unghönsen i den konventionella
enheten har iakttagit ekoproduktionens produktionsvillkor för utfodringens
och medicineringens del (kapitel 5 och 6).
– Förutsättningen för beviljande av anskaffningstillstånd för unghöns är
skriftligt avtal och förbindelse mellan ekoproducenten och kycklinguppfödaren att iaktta ekovillkoren. Uppfödaren och ekoproducenten skall
avtala om att uppfylla ekoproduktionens villkor gällande uppfödningsomgångens anteckningar, utfodring och medicinering, överlåtelse av
anteckningarna tillsammans med unghönsomgången till mottagaren samt vid
behov om tillåtelse av ekogranskning på gården som föder upp kycklingar
om det för tillfället föds upp unghöns avsedda för ekoproduktion. Unghöns
som är uppfödda enligt ovan nämnda villkor behöver inte ytterligare
genomgå den 6 veckors omläggningsperiod som fastställts för
äggproduktionen.
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Omläggningsskede till eko
•

•

När man skaffar djur från konventionell produktion måste de genomgå en
omläggningsperiod innan produkter eller djur kan marknadsföras som
eko.
Omläggningsperiodens längd bestäms enligt djurart och ändamål:
• hästar och nötkreatur för köttproduktion 12 månader och i varje fall
minst 3/4 av deras livslängd
• får, getter 6 månader

• svin 6 månader
• mjölk 6 månader
• fjäderfä för köttproduktion som hämtats till gården yngre än tre
dagar gamla 10 veckor (Gällande slaktfjäderfä måste man beakta
artspecifika minimiåldrar för slakt, innan fjäderfäköttet säljs som
ekologiskt producerad)

• fjäderfä för äggproduktion 6 veckor

Omläggningsskede till eko
• Djur som är födda efter att man anslutit sig till ekokontrollen kan till
sitt ursprung betraktas som ekologiskt uppfödda djur trots att de
skulle vara avkomma av honor som ännu är i omläggningsskede.
• Omläggningsskedet skall iakttas också i situationer när ett
ekologisk djur återförs till omläggningsskede t.ex. på grund av
överskridet antal sjukdomsbehandlingar.
• Man skall föra bok över omläggningsskedets varaktighet.
– För att underlätta beräkningen av omläggningsskedet för
nötkreatur finns det excel-räknare
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24 mån:s undantag vid övergång till eko
• När gården samtidigt omlägger såväl åkrarna som djuren till
ekologisk produktion är längden på omläggningsskedet för hela
enheten 24 mån.
– Efter omläggningsskedet är alla djur och åkrar som varit i
gårdens besittning när omläggningsskedet börjat ekologiska
(t.ex. nötkreatur behöver inte uppfylla ¾ av livstiden -paragrafen)

– Under omläggningsskedet får man inte sälja några produkter
eller djur från gården som ekologiskt producerade
– För djur som anskaffats under omläggningsskedet tillämpas
normal längd på omläggningsskedet

24 mån:s undantag vid övergång till eko
• Utnyttjande av 24 månaders undantaget förutsätter att
fodersjälvförsörjningen är 60 %
• Under omläggningsskedet kan man avvika från paragrafer i
anknytning till utfodringen gällande andelen eget omläggningsfoder.
– Under omläggningsskedet kan man endast köpa ekofoder.
• Alla andra produktionsvillkor skall uppfyllas fr.o.m. att man anslutit
sig till övervakningen
• Undantaget lämpar sig bäst för dikogårdar
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Ekonötkreatur, fortplantning
•

•

•

•

För fortplantning av ekologiskt uppfödda
djur rekommenderas att man i första
hand använder naturliga metoder dvs.
avelstjur.
Artificiell insemination är tillåtet. Vid
seminering kan man också använda
könsbestämd sperma eller sperma av
tjurar som har sitt ursprung i embryoöverföring.
Andra former av artificiell insemination
(såsom embryoöverföring och kloning) är
förbjudna på en ekologisk husdjursgård.
Till en ekologisk mjölkgård kan man
ändå köpa kalv eller kviga som är född
från embryoöverföring.

Utlokalisera uppfödningen av kvigor
•

•

Uppfödningen av ekomjölkgårdens kvigor kan man utlokalisera på
samma sätt som på en konventionell gård, så länge man kommer ihåg
kraven som ekoproduktionen ställer.
– Om besittningen av ungdjuren överförs till uppfödargården skall den
anslutas till ekohusdjursövervakningen.
– Om gården där djuren är födda äger djuren också under den
utlokaliserade uppfödningen granskas ungdjursutrymmen och
uppfödningspraxisen samtidigt när det ändå i övrigt utförs
ekohusdjursgranskning på födelsegården.
Det väsentliga är att djurens förhållanden och skötsel hela tiden uppfyller
ekoproduktionens krav. Det lönar sig att skriftligt avtala om ansvar och
praktiska arrangemang så att missförstånd inte kan uppstå.
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