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Verksamhet
Djurhållning

Beslut
ÅMHM ålägger er med stöd av 49 § Djurskyddslagen (1998:95) för landskapet
Åland att genomföra följande åtgärder senast 1.12.2019.
1.

Klövarna på alla avelsdjur skall verkas.

2.

Alla djur skall behandlas mot ektoparasiter.

3.

Djurhållningen ska arrangeras så att djur med horn och hornlösa djur hålls
åtskilda.

4.

Skrapgångar och liggplatser ska rengöras, och vara torra

5.

Kor som på grund av ålder, avmagring, sjukdom eller felväxande klövar
inte lämpar sig för fortsatt avel skall slaktas eller avlivas, om de inte
godkänns för fortsatt avel i samband med en veterinär undersökning.

Motivering
ÅMHM har med anledning av inkomna uppgifter från fältveterinärerna om brister
i djurhållningen hos ovan nämnd djurhållare utfört en oanmäld inspektion den
28.5.2019. Flera brister avseende djurens skötsel noterades. Inspektionsprotokoll
med hörande skickades 3.6.2019. Under hörandetiden har ägaren lämnat in en
skriftlig förklaring om orsaker till en del av bristerna.
Enligt 1 § 5 mom. i djurskyddsförordningen (1998:96) ska djurens klövar
inspekteras tillräckligt ofta och vid behov åtgärdas. Vid ett veterinärbesök den
7.5.2019 konstaterades att flera kor hade kraftig förvuxna klöver, en del av dessa
haltade. Ägaren uppmanades av fältveterinären att anlita klövverkare så fort som
möjligt. I samband med inspektionen den 28.5.2019 granskades protokollet från
klövverkaren som hade varit på gården en vecka innan. Enligt protokollet hade 10
kor (30% av besättningen) kraftiga klövproblem. Dessa verkades men hela
besättningen är i behov av verkning vid intag. Den senaste klövverkningen var
över ett år sedan. Felväxande klöver behöver vård mycket oftare än så, minst två
gånger årligen.
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Enligt 1 § 4 mom. ska ett sjukt eller skadat djur snarast ges nödvändig vård. I
samband med veterinärbesöket den 7.5. och inspektionen den 28.5. konstaterades
klåda och typiska hudförändringar som tyder på ektoparasiter. Avlusningsmedel
hade skrivits ut av fältveterinären men hade vid inspektionen den 28.5.2019 ännu
inte använts.
Vid inspektionen konstaterades vidare att djur med horn och hornlösa djur inte
vara separerade. Enligt 2 § 3 mom. i djurskyddsförordningen ska bl.a. djur som
löper risk att skada varandra hållas åtskilda. Att hålla djur med horn och hornlösa
djur tillsammans medför en uppenbar risk för skador i samband med
rangordningsstrider. Djur med horn kan även jaga bort hornlösa djur från maten
och viloplatser utan att dessa kan försvara sig.
Enligt 5 § 2 mom. i djurskyddsförordningen skall stall och andra
förvaringsutrymmen för djur hållas rena. Golv i stallar skall ha en halkfri yta.
Ströbäddar och ströade liggplatser skall hållas torra och strömedlet skall ha god
hygienisk kvalitet. Liggplatser skall vara så stora att alla djur samtidigt kan ligga
ner. Vid inspektionen den 28.5.2019 hade kalvarna liggsår på karpallederna vilket
tyder på blöta och/eller otillräckligt ströade liggplatser. Kornas båsar var torra
men smutsiga. Ungdjurens djupströbäddar var mycket blöta och smutsiga.
Skrapgångerna var blöta och delvis gödselbetäckta.
Enligt 9 § 1 mom. i djurskyddslagen (1998:95) skall djurs hälsa och andra
djurskyddssynpunkter beaktas vid avel. Vid ovan angivet inspektionstillfälle
noterade ÅMHM att enstaka djur var i dåligt skick avseende hull, vissa hade även
liggsår. Om dessa djur inte är i bättre skick vid intag till hösten bedöms de som
olämpliga för avelsverksamhet, om inte en veterinär framkommer till annat vid
individuella undersökningar av djuren i fråga. Eftersom klövhälsa nedärvs till
kommande generationer är även avel med djur som har felväxande klöver (s.k.
korkskruvklövar) olämpligt.

Bakgrund
Vid ett veterinärbesök som utfördes via ÅMHM:s fältveterinärtjänst den 7.5.2019
uppstod misstanke om vanvård av nötkreatur. Enligt 46 § 1 mom. djurskyddslagen
(1998:95) för landskapet Åland har Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet rätt
att utföra inspektion vid misstanke om överträdelse av djurskyddslagen. Om det
konstateras att denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den har
överträtts får ÅMHM enligt 49 § i djurskyddslagen meddela djurägaren eller –
innehavaren de förbud och föreskrifter som behövs för att förhindra att det
lagstridiga förfarandet fortsätter eller upprepas. Vid meddelande av förbud och
föreskrifter får djurägaren eller –innehavaren även åläggas att fullgöra sina
skyldigheter inom utsatt tid.
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Avgift
337,50 €
För handläggning av föreläggandet uppbärs en avgift om 75 euro per arbetad
timme enligt avgiftstabell 5 i Ålands landskapsregerings beslut (2018:99) om taxa
för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
Beslut om föreläggande

2,0 timmar

Inspektion

1,0 timme

Inspektionsprotokoll

1,5 timmar

Totalt

4,5 timmar

Besvär
Besvärsanvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Robert Sundström
T.f. myndighetschef
Beslutande

Annett Pfeifer
Praktiserande veterinär
Föredragande

Bilagor
1.
2.

Besvärsanvisning
Faktura
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