Tvärvillkorskrav som gäller djurens välbefinnande

BROILER
Allmänna krav på djurhållningsplatsen
 Byggnader och anordningar är i gott skick och trygga för djuren
 De material som broilrarna kommer i kontakt med är trygga, kan rengöras grundligt och kan
desinfekteras
 Utrymmena och anordningarna rengörs och desinfekteras tillräckligt
 Djurstallets golv är sådana att de inte orsakar broilrarna någon skada
Krav på utrymmena
 Djurtätheten i uppfödningsavdelningarna överstiger inte de tillåtna värdena
 Fållan är säker och hålls lämpligt torr
 Utomhusinhägnadens stängsel är trygga, i gott skick och av ett material som är lämpligt för
broilrarna
 Broilrarna har ett lämpligt väderskydd utomhus
 Utomhus finns lämpliga utrymmen för isolering och skötsel av djuren
Förhållanden i djurstallet
 Temperaturen är lämplig för broilrarna
 Luftkvaliteten och luftfuktigheten är lämpliga för broilrar
 Den mekaniska ventilationens funktion kontrolleras dagligen
o Det finns ett reservsystem som kan användas vid störningar
o Det finns ett larmsystem som ger larm vid störningar i ventilationen
o Larmsystemets funktion testas regelbundet
o Vid behov finns ett reservsystem för alstring av elektricitet
 Belysningen är lämplig för broilrarna och sådan att djuren kan inspekteras och skötas på behörigt
sätt
Tillsyn över välbefinnandet
 Lägenheten har kompetent personal
 Broilrarna inspekteras minst två gånger per dag
 Sjuka och skadade broilrar får ändamålsenlig omvårdnad
 Medicinsk behandling bokförs
 Antalet broilrar som dött på gården bokförs
 Åtgärder som orsakar smärta har vidtagits bara av tillåtna skäl
Utfodring och vattning
 Broilrarna får tillräckligt med foder som är lämplig för dem
 Utfodringsanordningarna kan nås av alla djur
 Broilrarna har hela tiden tillgång till dricksvatten
 Vattnings- och utfodringssystemets funktion kontrolleras dagligen
 Ett reservsystem finns med tanke på störningar i vattnings- och utfodringssystemets funktion
 Fodret och dricksvattnet hålls rena

Statsrådets förordning (670/2017), i vilken ett flertal tvärvillkorskrav slopades retroaktivt från årets början,
trädde i kraft 9.10.2017. Från kravlistan som är uppdaterad att motsvara förordningen har följande krav
slopats:
o
o

Alla broilrar har ständigt tillgång till strö som är lagom torrt och luckert på ytan
Fodret tas bort från broilrarna tidigast 12 timmar före flockens beräknade slakttidpunkt

