Tvärvillkorskrav som gäller djurens välbefinnande.
Nya krav för 2016 har markerats med (2016).
KALVAR
Allmänna krav på djurhållningsplatsen
 Byggnader och anordningar är i gott skick och trygga för djuren (2016)
 De material som kalvarna kommer i kontakt med är trygga, kan rengöras grundligt och kan
desinfekteras (2016)
 Utrymmena och anordningarna rengörs och desinfekteras tillräckligt (2016)
 Djurstallets golv är sådana att de inte orsakar kalvarna någon skada (2016)
 Flytande sekret avlägsnas på ett behörigt sätt eller absorberas i ströet
Krav på utrymmena
 Kalvarna hålls inte uppbundna
 Kalvarna har tillgång till en lämplig, ren och torr liggplats
 Kalvar som är under 2 veckor gamla har en väl ströad liggplats
 Kalvarnas ensamboxar är tillräckligt rymliga (kalvar som är yngre än 8 veckor)
 Ifall kalvarna hålls i ensamboxar med kompakta väggar finns det en veterinärmedicinsk orsak till
detta
 Kalvar som är äldre än 8 veckor hålls i gemensamboxar
 Ifall kalvar som är över 8 veckor gamla hålls i ensamboxar finns det en veterinärmedicinsk orsak till
detta
 I kalvarnas gemensamboxar finns tillräckligt med fria golvutrymme
 Fållan är säker och hålls lämpligt torr (2016)
 Fållornas och betenas inhägnader är trygga för kalvarna, i gott skick och av ett material som är
lämpligt för kalvarna (2016)
 Kalvarna har tillräckligt skydd mot dåligt väder i fållan och på betet
 Utomhus finns lämpliga utrymmen för isolering och skötsel av djuren
Förhållanden i djurstallet
 Temperaturen är lämplig för kalvarna
 Belysningen är lämplig för kalvarna och sådan att djuren kan inspekteras och skötas på behörigt sätt
 Luftkvaliteten och luftfuktigheten är lämpliga för kalvarna
 Den mekaniska ventilationens funktion kontrolleras dagligen (2016)
o Det finns ett reservsystem som kan användas vid störningar
o Det finns vid behov ett larmsystem som ger larm vid störningar i ventilationen
o Larmsystemets funktion testas regelbundet
Tillsyn över välbefinnandet
 Kalvarna inspekteras minst två gånger om dagen
 Sjuka och skadade kalvar får lämplig omvårdnad
 Medicinsk behandling bokförs
 Antalet kalvar som dött på gården bokförs (2016)
Utfodring och vattning
 Kalvarna utfodras minst två gånger om dagen
 Kalvarna får tillräckligt med foder som är lämpligt för åldersgruppen
 Kalvarna får vätska att dricka minst två gånger om dagen
 Kalvarna har tillgång till rent vatten i tillräcklig mängd
o Sjuka och skadade kalvar har hela tiden tillgång till rent vatten
o Vid varmt väder har alla kalvar hela tiden tillgång till rent vatten
 På kalvarnas djurhållningsplats finns ett tillräckligt antal dricksplatser
 Vattnings- och utfodringssystemets funktion kontrolleras dagligen (2016)
 Ett reservsystem finns med tanke på störningar i vattnings- och utfodringssystemets funktion (2016)
 Fodret och dricksvattnet hålls rena
 Vid användning av en automatisk utfodrings- eller dricksanordning får kalvarna vänja sig vid att
använda den (2016)

