Tvärvillkorskrav som gäller djurens välbefinnande
GET
Allmänna krav på djurhållningsplatsen
 Byggnader och anordningar är i gott skick och trygga för djuren
 De material som getterna kommer i kontakt med är trygga, kan rengöras grundligt och kan
desinfekteras
 Utrymmena rengörs tillräckligt
 Utrymmets golv är sådana att de inte orsakar getterna någon skada
 Flytande sekret avlägsnas på ett behörigt sätt eller absorberas i ströet
Krav på utrymmena
 Getterna har tillräckligt med utrymme
 Getterna har tillgång till en lämplig, ren och torr liggplats
 Getterna hålls endast kortvarigt uppbundna
 Fållan är säker och hålls lämpligt torr
 Fållans och betens stängsel är trygga och i gott skick samt av ett material som är lämpligt för
getterna
 Getterna har tillräckligt skydd mot dåligt väder i fållan
 Utomhus finns lämpliga utrymmen för isolering och skötsel av djuren
Förhållanden i djurstallet
 Temperaturen är lämplig för getterna
 Belysningen är lämplig för getterna och sådan att djuren kan inspekteras och skötas på behörigt sätt
 Luftkvaliteten och luftfuktigheten är lämpliga för getterna
Tillsyn över välbefinnandet
 Getterna inspekteras minst en gång om dagen
 Getter görs inte orörliga med hjälp av elektricitet
 Insjuknade eller skadade getter tas om hand på ett lämpligt sätt
 Medicinsk behandling bokförs
 Antalet getter som dött på gården bokförs
Utfodring och vattning
 Getterna får tillräckligt med lämpligt foder
 Getter som hålls i grupp och inte ständigt har tillgång till foder kan äta samtidigt
 Killingarna får råmjölk eller någon ersättande produkt så snart som möjligt efter födseln
 En killing matas med mjölk åtminstone de åtta första levnadsveckorna
 Fr.o.m. en veckas ålder har en killing tillgång till fiberhaltigt foder samt rent vatten
 Getterna har dagligen 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
 Vid användning av automatiska drick- och utfodringsanordningar vänjs geten vid att använda dem

