
 

2021-03-25 Dnr 3.1.17-17419/2020 
 

1(6) 

 

  

 

Ändrad version av djurvälfärdsersättning för kor 
 

Ändringar jämfört med tidigare levererad version: 

 Vi har strukit dikor i klövårsersättningen. Jordbruksverket har fått synpunkter från 

branschorganisationer och LRF att detta är ett mindre bra förslag. Behovet av att verka 

klövar finns inte på samma sätt för dikor som för mjölkkor och ersättningen ger ingen 

nytta.  
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16. Åtgärdsbeskrivning för djurvälfärdsersättning för kor 
 

Fond Ejflu 

Interventionstyp Miljöåtaganden, klimatåtaganden och andra 

förvaltningsåtaganden 

Territoriellt tillämpningsområde Nationellt 

Relaterade särskilda mål och där relevant 

sektoriella mål 

3 Stärka jordbrukarna i livsmedelskedjan 

9 Livsmedelskvalitet och djurvälfärd 

Resultatindikatorer R.38 Förbättra djurskyddet: Andel 

djurenheter som berörs av insatser som får 

stöd för att förbättra djurs välbefinnande 

Outputindikatorer för prestationsavslut O.16 Antal djurenheter som omfattas av 

stöd för åtgärder för djurskydd, hälsa eller 

ökad biosäkerhet 

Berättigade stödmottagare Djurägare som har kor för 

mjölkproduktion 

 

Beskrivning och syfte 

Syftet med åtgärden är att förbättra djurvälfärden hos djur som primärt hålls för 

livsmedelsproduktion. Detta ska ske genom ökat antal klövverkningar per år, rutiner för 

kontroll, bedömning och uppföljning av kornas klövar samt vid behov, behandling av 

klövsjukdomar. Ökad klövvård ger en bättre klövhälsa och förhöjd djurvälfärd. Klövhälsan är 

en av de viktigaste parametrarna för djurvälfärden och har stor betydelse för kornas hälsa, 

fertilitet och allmänna välmående. Därför är god skötsel av djurens klövar en betydelsefull 

åtgärd för att ge en god omvårdnad av kor som hålls för mjölkproduktion. 

Regelbunden besiktning och verkning av klövar ger underlag för direkta åtgärder men också 

information om besättningens generella klövhälsostatus. I samband med verkningen ska en 

klövhälsoplan upprättas där åtgärderna specificeras. Förebyggande arbete är viktigt för att 

undvika problem och skapa god djurhälsa. Genom regelbundna besiktningar av klövarnas 

hälsa kan resultatet av dessa åtgärder utvärderas och planen anpassas. Klövvård innebär 

förutom verkning av klövarna, att en certifierad klövvårdare gör en bedömning av klövhälsan 

och ger råd om hur klövhälsan kan förbättras. Klövvårdaren ska också kunna ställa rätt 

sjukdomsdiagnos och göra rätt behandling respektive efterbehandling. 

Stödberättigande djur 

Djur som är över 24 månader vid sista ansökningsdag. 

Åtagandets omfattning 

Åtaganden är 1-åriga. 
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Bidrag till de särskilda målen 

Förbättra jordbrukarnas position i värdekedjan 

 

Se till att EU:s jordbruk svarar bättre på samhällets krav på livsmedel och hälsa, inbegripet säkra, 

näringsrika och hållbara livsmedel, matsvinn samt djurskydd 

Konsumenter har ett växande intresse för låg antibiotikaförbrukning och god djurvälfärd. 

Ersättningen syftar till att bidra till en god djurvälfärd, som svarar upp mot samhällets 

förväntningar. De insatser som ersättningen omfattar bidrar till friskare djur och således en 

lägre antibiotikaförbrukning och högre djurvälfärd för det enskilda djuret.  

 

Stöd får lämnas för 

 Utgifter för besiktning, verkning och registrering utförd av klövvårdare 

 Utgifter för eget arbete 

 

Identifiering av relevant baseline, tex GAEC och SMR och förklaring till hur åtagandet 

går utöver de obligatoriska kraven 
Inom den här ersättningen är baseline att jordbrukaren uppfyller grundvillkoren och annan 

tillämplig nationell lagstiftning inom området. Enligt 2 kap 64 § Statens jordbruksverks 

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:18) om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m., 

ska kornas klövar inspekteras regelbundet och verkas vid behov. I ersättningen finns villkoret 

att mjölkkorna ska verkas två gånger om året, men baseline är att mjölkkor verkas en gång om 

året. Därför ges ersättning bara för en verkning. Registrering i klövhälsorapporten går utöver 

baseline, eftersom det inte är gängse praxis. Därför ersätts djurhållaren för två registreringar 

per år och ko. I baseline ingår även att behandla eventuella klövsjukdomar som upptäcks i 

samband med klövhälsovården. Alla villkor inom ersättningen innebär strängare normer än 

vad som gäller enligt lag eller gängse praxis för produktionsmetoder inom området ”vatten, 

foder och omvårdnad i enlighet med djurens naturliga behov” (artikel xx i förordning xx).  

Tillämplig nationell lagstiftning framgår av bilaga xx.  

Ersättningen har en koppling till SMR 13, se kapitel om grundvillkor xxx. 

 

Villkor för stödberättigande  

 Den som söker ersättning ska vara jordbrukare. 

 Den som söker ska inte ha djurförbud för det djurslag ersättningen avser. 
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Skötselvillkor  

 Hålla minst ett hondjur av nötkreatur för mjölkproduktion från sista ansökningsdag till 

årets slut. 

 Besiktiga och vid behov verka djurens samtliga klövar minst två gånger under 

ansökningsåret.  

 Dokumentera verkningarna i en klövhälsorapport. 

 Upprätta en klövhälsoplan. 

 

Stödform och stödnivå 
Ersättning ges i form av enhetskostnad 

Ersättningsnivå 

xxx kr/DE 

 

Metod för beräkning av belopp eller stödnivå 
Maximal ersättningsnivå enligt kalkyl 

395 kr per djurenhet. 

Ersättningen för utökad klövhälsovård för kor är beräknad på de kostnader som uppstår för att 

genomföra villkoren som ingår i åtagandet. Kostnaderna består av extra arbetstid för 

djurägaren i samband med klövhälsovård och kostnader för en godkänd klövvårdare som utför 

verkningar och registrering i klövhälsorapporten. Kostnader finns också för att klövvårdaren 

och djurägaren gemensamt uppdaterar företagets klövhälsoplan. 

 

Kort beskrivning om varför stödnivå och kalkyl är lämpliga för att nå målen, även i 

relation till baseline 
Detta avsnitt kompletteras i ett senare skede när ersättningsnivån är fastställd. 



 

2021-03-25 Dnr 3.1.17-17419/2020 
 

5(6) 

 

  

 

Planerat enhetsbelopp och indikativ budget för interventionen inklusive mål för output- och resultatindikatorer  
Siffrorna i tabellen bygger på exempel och antaganden. Siffrorna är inte förslag! 

    2023 2024 2025 2026 2027 Totalt 

Planerat enhetligt enhetsbelopp   220  220  220  220  220   

           

Indikativ budget  Scenario 1 46 200 000 46 200 000 46 200 000 46 200 000 46 200 000  

        

           

Planerad output 

(interventionens delmängd av indikatorn)          

O.16 Antal djurenheter som omfattas av stöd 

för åtgärder för djurskydd, hälsa eller ökad 

biosäkerhet 

Scenario 1  

Antal kor (DE)  210 000  210 000  210 000  210 000  210 000   

  Totalt             

    
     

Planerat resultat 

(interventionens delmängd av indikatorn) 

Interventionens bidrag 

till täljaren i 

djurenheter        
R.38 Förbättra djurskyddet: Andel 

djurenheter som berörs av insatser som får 

stöd för att förbättra djurs välbefinnande   

 210 000  210 000  210 000  210 000  210 000 
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Motivering till enhetsbelopp 
Detta avsnitt kompletteras i ett senare skede när ersättningsnivån är fastställd. 

Enhetsbeloppet i tabellen ovan är ett exempel som bygger på ersättningsnivån i nuvarande 

landsbygdsprogram 2014-2020. 

 

Kommentarer till djurvälfärdsersättningar för kor  

Se gemensam text för djurvälfärdsersättningarna under ”15 Djurvälfärdsersättning för får”. 

 


