Tvärvillkorskrav som gäller djurens välbefinnande
STRUTSFÅGLAR (struts, emu och vanlig nandu eller Rhea americana)
Allmänna krav på djurhållningsplatsen
 Byggnader och anordningar är i gott skick och trygga för djuren
 De material som djuren kommer i kontakt med är trygga, kan rengöras grundligt och kan
desinfekteras
 Utrymmets golv och underlag är sådana att de inte orsakar strutsfåglarna någon skada
Krav på utrymmena
 Strutsfåglarna har en tillräckligt stor och lämplig liggplats
 Farmer och djurstall för strutsfåglar är tillräckligt rymliga
 Farmen är lämplig (terräng, växtlighet och mark) och säker för strutsfåglar och marken i farmen kan
hållas torr
 Farmens stängsel är trygga, i gott skick och av ett material som är lämpligt för fåglarna
 På farmen eller i anslutning till den finns djurstall
 På farmen eller i anslutning till den finns säkra och lämpliga utrymmen för isolering och skötsel av
djuren
Förhållanden i djurstallet
 Temperaturen är lämplig för strutsfåglarna
 Belysningen är lämplig för strutsfåglarna och sådan att djuren kan inspekteras och skötas på
behörigt sätt
 Luftkvaliteten och luftfuktigheten är lämpliga för strutsfåglarna
 Elledningar är placerade så att de är utom räckhåll för fåglarna
Tillsyn över välbefinnandet
 Strutsfåglarna inspekteras minst två gånger om dagen
 Djuren binds inte på ett sätt som orsakar lidande
 Sjuka och skadade strutsfåglar får ändamålsenlig omvårdnad
 Medicinsk behandling bokförs
 Antalet strutsfåglar som dött på gården bokförs
 Över tre månader gamla strutsfåglar hålls inte kontinuerligt inne i djurstallet
 Fjädrar plockas inte från en levande strutsfågel
Utfodring och vattning
 Strutsfåglarna får tillräckligt med lämpligt foder
 Strutsfåglarna har tillgång till en tillräcklig mängd 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
o
o
o

Utrymmena rengörs tillräckligt
Från kraven på liggplats slopas kravet på att liggplatsen ska vara ren och torr
I en farm för en avelsgrupp finns ett lämpligt område för äggläggning
Strutsfåglarna (över fem dagar gamla) har tillgång till grus eller småsten
Från kraven på dricksvatten slopas kravet på att har ständig tillgång till dricksvatten

