citat ur Förelägganden, samtliga nötgårdar
Länsstyrelse

Mjölk
/Kött

anm

Blekinge

Enligt Länsstyrelsens bedömning har du allvarligt försummat tillsynen av dina djur genom att inte ge dem den vård de
behöver

Blekinge

Brister i grundläggande behoven för djuren

Dalarna

K

Kraftigt gödselförorenade med intorkad gödsel s.k. gödselpansar på benen, sidorna och buken.

Gotland

Arlagård

Inte uppfyller sin roll som djurhållare då han trots skriftliga föreläggande och muntliga påpekanden inte uppfyller basala
djurskyddskrav

Gävleborg

K

Då NN ber Länsstyrelsen avvika från platsen avslutas kontrollen utan att nötkreaturen kontrolleras.

Gävleborg

K

Majoriteten av djuren hade då så kallade gödselpansar i varierande grad på buk och lår

Gävleborg

Länsstyrelsen observerade djur som sjönk ner till knäna i leran

Gävleborg

Länsstyrelsen har vid fem tillfällen förelagt dig att se till att de nötkreatur som hålls som utegångsdjur har tillgång till
tillräckligt gott väderskydd
Vattnet i samtliga hagar bottenfryst
Vidare var foderhäckarna var tomma

Gävleborg

Djuren skriker och står på knä för att beta gräs under stakettrådarna
Djuren åt vid kontrolltillfället bark av de träd som fanns i hagen
Korna bedömdes vara i kraftigt underhuill
Hade böldliknande knölar på sitt huvud och spår av blod i näsborre. Djurägaren uppgav att han inte vidtagit några åtgärder
för att kontrollera kon (//)

Halland

K

Nötkreatur som hålls ute under den kalla årstiden utan tillgång till ligghall eller annat stall som ger de skydd mot väder och
vind

Halland

K

Vid kontrollen observerades flertalet nötkreaturen med gödselpansar på baklår
…var under normalt hull vid kontrollen. Det tyder på att djuren inte getts foder i tillräcklig mängd eller med tillräckligt bra
näringsinnehåll

Halland

Arlagård

majoriteten av kalvarna/ungdjuren var under normalt hull och underutvecklade,
djuret låg ner vid kontrollen och kunde enligt dig inte resa sig
planen var att avliva de båda ungdjuren, men detta hade inte blivit gjort på grund av att du inte hade ammunition hemma till
bultpistolen.

Halland

K

Vid kontrollen fanns inga torra och rena liggplatser tillgängliga för nötkreaturen
Vid kontrollen sågs en kalv trassla sig ut och in i hagen genom stängslet. Taggtråd, eltråd och fårnät hängde om vartannat

Jämtland

Flera av djuren hade drabbats av yttre parasiter
flera av tjurarna var halta på grund av smärta och en av dem hade en kraftigt svullen kota ner mot klöven på höger framben.

Jämtland

Jämtland

Vid kontrollen konstaterades att kon med individnummer 0054 var så halt på bägge bakbenen att den knappt kunde förflytta
sig. Bakdelen var helt sned och kon lutade sig mot foderhäcken för att stödja sig. Kon ville inte frivilligt röra sig i någon
riktning.
K

Ko nummer 03 uppvisade tydliga tecken på allvarlig sjukdom med bland annat blodflöde från näsborrar och hållning.
Ko med nummer 0002 låg ner på sidan och kunde inte resa sig. Av mängden avföring bakom kon kan konstateras att hon
legat på samma ställe en tid utan att åtgärder vidtagits för att undersöka och behandla eller avliva henne.
Ett flertal av djuren hade drabbats av pälslöss och var därför i behov av behandling.

Jämtland
Jönköping

Nötkreaturen inte vistats ute sommaren 2018 i enlighet med kraven i djurskyddslagstiftningen
Arlagård

bristande tillsyn, mer än hälften av djuren var i underhull, för små djurutrymmen, avsaknad av kalvgömma, bristfällig
utgödsling och avsaknad av fri tillgång till grovfoder för kalvar.
tjurar som hålls tillsammans med unga kvigor, skaderisker, ohygieniska liggytor, förorenat foder, smutsiga djur, avsaknad av
strömaterial och omärkta djur.

Jönköping

Kalmar

Arlagård

Vid kontrollen påvisades flertalet brister. Bland annat var kalvhållningen bristande, kalvarna hölls i smutsiga ensamboxar
utan strö och med trasiga golv. En ung tjur hölls ensam i en box som var kraftigt gödselförorenad och där tjuren inte hade
någon torr eller ren liggplats
Länsstyrelsen ser allvarligt på att djur i din besättning inte ges den tillsyn den behöver
Du har tidigare förelagts att vidta åtgärder kring flera av punkterna i det här föreläggandet. Trots detta har ingen förbättring
skett.

Kalmar

Kalmar

Flera brister, bland annat så var flera av nötkreaturen i dåligt hull, de var gödselförorenade, samt hölls på en mycket smutsig
ströbädd, även skrapgången var full av gödsel.
K

Otillräcklig personalstyrka och eller otillräckliga kunskaper. Otillräcklig tillsyn
Bristerna gällande djurens hull och utfodring var av allvarlig karaktär och direkt relaterade till djurens skötsel och
välbefinnande
Flertalet djur under normalhull och även några magra. Otillräcklig mängd foder
I XX var korna som hölls i stallet i mycket dåligt hull och fick trots detta inte fri tillgång till foder

Kalmar

K

Flera av tjurarna och alla mjölkraskorna bedömdes vara under normalhull, flera till och med magra, eller till och med kraftigt
avmagrade
Du uppgav under kontrollen att fodret tagit slut och att djuren en period endast hade fodrats med enbart halm och mäsk.

Kalmar

Länsstyrelsen bedömde att flera av korna var kraftigt avmagrade.

Kalmar

K

Fler av djuren var kraftigt gödselförorenade och där gödseln lossnat fanns stora pälslösa områden med rodnande hud
Många av djuren var gödselförorenade och saknade rena och torra liggytor

Kalmar

K

Kvigorna och korna hade kalvat direkt i spaltboxarna, direkt på spaltgolvet.

Kalmar

K

Ladugården hade inte rengjort på tre år

Kalmar

K

Bristerna gällande djurens hull och utfodring var av allvarlig karaktär och direkt relaterade till djurens skötsel och
välbefinnande
Det finns även en längre historik av anmärkningar i din djurhållning samt flera beslut om förelägganden

Kalmar

K

Det fanns eltrådar uppsatta i ligghallen.
Djuren som var under normalhull bedömdes inte ges foder i tillräcklig mängd

Kalmar

K

Vid köttbesiktning av korna (efter slakt) uppmärksammades två stora kalvar som uppmätte 94 respektive 95 centimeter.
Veterinären bedömning var att detta indikerar att korna hade mindre än 28 dagar kvar till kalvning
Ni har vid två tidigare tillfällen blivit förelagda att inte transportera djur som inte är i skick för en transport.

Kalmar

K

Vid köttbesiktning av kon (efter slakt) uppmärksammades en stor kalv som mätte 91 centimeter.
Enligt veterinären bedömning indikerar detta att kon hade mindre än 28 dagar kvar till kalvning

Kalmar

Arlagård

Länsstyrelsen ser allvarligt på att djur i din besättning inte ges den tillsyn, vård och utfodring som de behöver.
Vid samtliga fem tillfällen så har Länsstyrelsen konstaterat att flera av dina nötkreatur är tunna i hull eller magra. Det har då
inte rört sig om enstaka individer utan större grupper

Kalmar

Arlagård

Stora delar av din besättning med nötkreatur har vid flera kontrolltillfällen konstaterats vara oacceptabelt gödselförorenade.
Du har inte varit intresserad av att ändra dina rutiner.
De skaderisker som uppmärksammats vid flera tillfällen har du inte varit intresserad av att åtgärda

Kalmar

Arlagård

Omfattande överbeläggning på såväl kosidan som ungdjur- och kalvsidan.

Kalmar

MA

Kon som hölls ute i sjukhage var oförmögen att resa sig. Kon hade diarré. Kon var vid kontrolltillfället ovillig att dricka och
hade utfodrats liggande i traktorskopa de dagar hon varit liggande. Kon avlivades samma dag efter att Länsstyrelsen
uppmanat er att göra detta.
Det finns inga uppgifter gällande att ni varit i kontakt med veterinär.

Kalmar

Arlagård

Vid besiktning efter slakt uppmärksammades att tre kor hade fullgångna foster (//)
Kalvar som uppmätte 100 respektive 97 och 95 centimeter. (//)
Det gjorde att det inte kunde uteslutas att korna haft mindre än 28 dagar kvar till beräknad kalvning.
Det är inte förenligt med gällande lagstiftning att transportera dräktiga nötkreatur som har mindre än 28 dagar kvar till
beräknat kalvningsdatum.

Kalmar

Arlagård

Varför du vid den uppföljande kontrollen i oktober inte hade fortsatt att ge kalvarna och ungdjuren mer foder är bortom
Länsstyrelsens förståelse.
Under ett års tid har Länsstyrelsen gjort flera kontroller hos dig och även förelagt dig vid totalt tre tillfällen. Flera av bristerna
som har påtalats har varit av allvarlig karaktär. Även om brister åtgärdats har nya brister tillkommit.

Kalmar

Arlagård

Ungdjur där hornen börjat växa mot skallen och där åtgärder inte vidtagits, flera ungdjur med alldeles för långa klövar,
mjölkkor i dåligt hull, smutsiga ströbäddar, boxar utan foderbord med mera

Kronoberg

K

Nötkreaturen hade inte tillgång till ligghall

Kronoberg

Bädden hos nötkreaturen var mycket blöt och de hade inte tillgång till rena och torra liggytor.

Flera av djuren bedömdes vara smutsiga med gödselpansar på lår och buk
Kronoberg

Arlagård

Kronoberg

Det var olika grad av nedsmutsning, de äldre uppbundna nötkreaturen hade även gödselpansar.
Det tyder på att de inte haft möjlighet att ligga torrt och rent.

Vid djurskyddskontrollen konstaterades återigen att nötkreaturen var oacceptabelt smutsiga med gödselpansar på lår och
buk.
Djurägaren har tidigare framfört att det är länsstyrelsen som bär ansvaret för de uppkomna bristerna i hans
nötkreaturshållning

Kronoberg

En stor andel av nötkreaturen var i underhull, några även magra. Länsstyrelsen bedömde att de inte getts foder i tillräcklig
mängd…

Kronoberg

K

Samtliga av kvigorna och majoriteten av tjurarna som hölls i lösdriften var gödselförorenade med gödselpansar, varav flera
med kraftig gödselpansar

Kronoberg

Arlagård

Flera av kalvarna och ungdjuren bedömdes vara magra eller tunna i hullet.

Kronoberg

Arlagård

Flera djur var gödselbemängda.
En skadad tjur hölls i en spaltbox. Tjuren var halt och ville inte stödja på vänster bakben. En tjur som blivit stångad hölls
ensam i en spaltbox. Tjuren var halt och sårig. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att tjuren borde ha ställts i sjukbox på
mjukt underlag.

Kronoberg

Arlagård

En grupp med kalvar hade inte fri tillgång tillgrovfoder och det fanns inte heller några grovfoderrester kvar på foderbordet.
Samtliga stallutrymmen där nötkreatur hölls var mycket smutsiga.
Flera av nötkreaturen hade gödselpansar på lår och buk.

Kronoberg

Det var blött och smutsigt i kalvarnas utrymme och inte tillräckligt med strö.
Kalvarna och vissa äldre nötkreatur saknade tillgång till torr och ren liggplats.
Kronoberg

Arlagård

Det var överbelagt i kalvboxarna. De sex ensamboxarna var vardera 1,2 m2 stora. I två av boxarna hölls två kalvar i varje och i
en av boxarna hölls tre kalvar
Det fanns inget grovfoder till kalvarna

Kronoberg

Arlagård

Bristerna har bland annat gällt smutsiga nötkreatur, avsaknad av torra och rena liggplatser och otillräcklig renhållning.
Det konstaterades att flera av nötkreaturen var i underhull och eftersatta i tillväxt vilket tyder på en otillräcklig utfodring som
varit långvarig.
Motsvarande brister har konstaterats vid Länsstyrelsens tidigare djurskyddskontroller.

Kronoberg

M

Merparten av ungdjuren bedömdes vara i underhull och kraftigt eftersatta i tillväxten.
Länsstyrelsen omhändertog senare 41 ungdjur (//)

Kronoberg

K

Fler av nötkreaturen bedömdes vara mycket tunna i hullet. Länsstyrelsen anser att nötkreaturen inte utfodrades med en
tillräcklig mängd foder.
Majoriteten var förorenade med gödselpansar på lår och buk

Kronoberg

K

Återigen konstaterades det att flertalet djur hade gödselpansar samt att det saknades torra och rena liggplatser.

Kronoberg

K

Länsstyrelsen har sedan 2010 genomfört ett antal djurskyddskontroller. Brister som återkommande har konstaterats har
bland annat varit nötkreatur i underhull , djurutrymmen som inte varit tillfredställande rena och skaderisker i djurutrymmen.

Kronoberg

K

Flertalet av djuren var gödselbemängda med gödselpansar på lår och mage.

Norrbotten

Vid kontrollen var gödselrännorna fulla med gammal gödsel. På den ena stallgången lagrades en stor hög med gödsel
DJURFÖRBUD.

Skåne

Länsstyrelsen att det fanns djur som var småväxta och under normalt hull samt smutsiga djur.
Vidare konstaterades att djur gavs otjänligt foder, att renhållningen var eftersatt, att det saknades torra och rena liggplatser

Skåne

Vidare noterades även smutsiga djur, smutsiga vattenkoppar samt bristande dagsljusinsläpp och belysning.

Skåne

Vid kontrollen bedömde Länsstyrelsen att det fanns djur som hade bristande hull, djur som inte var tillfredställande rena och
en ko i behov av vård.
Vidare konstaterade skaderisker, eftersatt renhållning, avsaknad av torra och rena liggytor, djur som saknade tillgång till
ligghall eller annat stallutrymme.

Skåne

Inget

Skåne

liggytor som inte var torra, kalvar som inte hade tillgång till vatten och kalvar som saknade grovfoder.

Skåne

Veterinären bedömde att samtliga djur var under normalthull
Vidare konstaterade Länsstyrelsen bland annat att djur fått bristfälligt med foder och bristfälligt eller inget vatten

Skåne

id kontrollen bedömde Länsstyrelsen att det fanns djur som var under normalt hull, eftersatta i växten och i behov av vård.
Vidare konstaterades bland annat eftersatt renhållning, avsaknad av torra och rena liggplatser, skaderisk, trasig vattenkopp

och för lågt placerad foderanordning.
Skåne

kalvar som saknade tillgång till grovfoder och inte nådde upp till vattenkoppen

Skåne

djur var oacceptabelt nedsmutsade, att renhållningen var eftersatt och att det saknades rena och torra liggytor.

Skåne

det fanns djur som var under normalt hull, djur i behov av vård och djur som borde
placerats i sjukbox.
Vidare konstaterades bland annat att djur utfodrades med otjänligt foder,

Skåne

Många av korna i utestallet hade pälsavfall på olika ställen. Länsstyrelsen bedömde att detta kunde tyda på någon form av
ohyra

Skåne

eftersatt renhållning, avsaknad av torra, rena liggplatser

Skåne

bedömde Länsstyrelsen att djur var i behov av vård och att flera djur var under normalt hull.

Stockholm

K

Du angav vid kontrolltillfället att du själv inte visste exakt hur många djur du hade
Som tidigare konstaterats var enbart ett fåtal djur märkta och ingen rapportering till CDB-registret har utförts på flera år.
Flertalet djur i underhull och dålig pälskvalitét

Stockholm

K

Djur som varit i behov av veterinärvård har inte givits nödvändig vård
Att förbudet gällande hållande av djur i ladugården inte efterlevs

Stockholm

K

ungdjuren inomhus uppfattades vara i dåligt hull och små i växten för sin ålder vilket kan tyda på otillräcklig vattentillgång.
Kontrollen kunde till stor del inte utföras då en person på gården uppträdde mycket hotfullt och avvisade Länsstyrelsen från
platsen.
Vid kontrollen hölls samtliga nötkreatur utom fyra ungdjur utomhus dygnet runt. Det var minusgrader och ett tunt lager snö
på marken. Ingen ligghall eller motsvarande skydd för djuren fanns, och inga torra liggplatser.

Stockholm

Arlagård

Södermanland

Det förekom brister hos nötkreaturen som inte åtgärdats trots tidigare påpekanden och förelägganden från Länsstyrelsen
varför bristerna bedömdes vara systematiska
Vid återbesöket konstaterades att de stora tjurarna fortfarande hade en blöt och smutsig liggplats samt att de fortfarande
var gödselförorenade. Bristerna förelades åter. Vid återbesök den 10 januari 2019 var fortfarande tjurarna gödselförorenade
och i en av boxarna var liggplatserna blöta och smutsiga.

Södermanland

Arlagård

två kor hade gravt förväxta klövar, spalten var trasig i vissa spaltboxar samt att ladugården inte rengjorts under 2019. Dessa
brister har konstaterats även vid kontroll den 2 mars 2017.

Södermanland

Arlagård

Därför utförde Länsstyrelsen ytterligare en uppföljande kontroll den 5 november 2019. Det kunde då konstateras att
utrymmet där kalvar hölls inte rengjorts och att kalvar befann sig där. Dessutom var inte delar av lösdriften för mjölkkor
rengjord

Södermanland

Uppsala

Samtliga djur på fastigheten gick utomhus utan tillgång till ligghall eller en ren och torr bädd. Foder saknades till en del av
nötkreaturen. Flera av djuren uppfattades som magra
Arlagård

När kontrollen började låg en död äldre kalv utanför ladugården.
En brun stut i ladan låg ner på sidan.
Länsstyrelsen kontaktade veterinär för ev. behandling eller avlivning av den döende stuten. Veterinären åkte till gården
samma eftermiddag men stuten hade då hunnit dö.
Beträffande övriga stutar bedömde veterinären av de flesta var i underhull.
NN var under hela kontrollen ovillig att svara på Länsstyrelsens frågor. Kontrollen fick avbrytas tvärt p.g.a. att NN började
skrika högt.

Uppsala

Arlagård

NN har ansökt om dispens hos jordbruksverket för att få fortsätta hålla tjurarna uppbundna, men har fått avslag på ansökan.
NN uppgav att han inte tänker hålla tjurarna på något annat sätt.
NN är medvetna om att det inte är förenligt med gällande lagstiftning
DJURFÖRBUD ATT HÅLLA HANDJUR

Uppsala

ar oacceptabelt nedsmutsade och hade en påtaglig gödselpansar på buk och/eller lår,
Flertalet individer i besättningen hade pälslösa fläckar/partier som tydde på pälsätare
I ladugården var det otillräckligt utgödslat hos de uppbundna djuren. Gammal gödsel fanns ansamlat vid flera djurs
båsplatser

Uppsala

I en box hölls en nyfödd sjuk kalv sedan några dagar och en död kalv låg i ladugården. Den döda och den sjuka kalven hade
inte veterinärundersökts.
Samtliga liggytorvar blöta och flertalet djur hade gödselpansar på lår och buk.
Flera av djuren hade öppna sår, strålsvamp. En tjur hade bölder och avläkta strålsvampar på kroppen. Tillgång till sjukbox i
uppvärmningsbart utrymme saknas.

Uppsala
Värmland

Två nötkreatur har skadade bakben. Djuren ligger ner. Veterinär måste undersöka djuren snarast
K

Flera nötkreatur var gödselförorenade med gödselpansar och ladugårdens årliga rengöring var mycket eftersatt.
Djurägaren uppgav vid kontrollen att det inte var ovanligt att djurskötseln blev något eftersatt på grund av den egna hälsan.

Värmland

K

Vid samtliga djurskyddskontroller som gjorts sedan 2016 har brister i den dagliga skötseln noterats
Djur som varit under normalhull, avsaknad av skydd för väder och vind, torra och rena liggplatser
Nya brister tillkommit med djur som var kraftigt gödselförorenade på lår och buk
Kalvarna som hölls på gården saknade helt tillgång till vatten

Värmland

Det fanns fortfarande djur som var på rymmen och inte hölls i en betryggande beteshage.
NN kunde inte uppge hur många djur eller vilka djur som hölls i respektive grupp
GÅRDEN FICK 10 Föreläggande under 2019
Vid kontrollen noterades ett stort antal allvarliga brister i djurhållningen. Brister som konstateras vid kontroller 2017
noterades även vid den aktuella kontrollen

Värmland

Ligghallen underlag bestod enbart av frusen gödsel
Risken att kvigorna blivit för tidigt betäcka var mycket stor. Enligt NN själv fanns det risk att detta redan skett
Värmland

K

Länsstyrelsen har utfört ett flertal kontroller i besättningen sedan 2010 och funnit återkommande problem med djur i
underull , dvärgväxta djur, blöta ströbäddar, hållande av för unga kvigor tillsammans med tjur. Det har även noterats sjuka
djur som inte fått den vård de behövt
Djurhållarna uppgav att det saknades djur i besättningen i förhållande till CDB men de visste inte vart dessa hade tagit vägen
eller hur många det var som saknades.

Värmland

Djuren får inte vatten två gånger per dag och de ges enligt Länsstyrelsen bedömning inte möjlighet att dricka sig otörstiga vi
varje vattningstillfälle.

Värmland

Tjurar som hölls på bete saknande tillgång på vatten Detta trots att kontrollen var aviserad och djurhållaren informerats om
att uppföljningen avsåg bland annat djurens tillgång till vatten.

Värmland

Arlagård

Länsstyrelsen har sedan 2009 utfört ett flertal kontroller hos djurhållarna och vid flera kontroller har skötselrelaterade
brister noterats.
Vid kontrollen 2019 konstaterades brister gällande djur under normalhull avsaknad av strö, avsaknad av torra och rena
liggytor, smutsiga djur och användandet av kalvningsbox.

Västerbotten

K

Djuren saknade vatten av god vattenkvalitet. Det vattendrag som djuren skulle ha tillgång till var inte besökt på flera dagar.
Inga spår från djuren fanns till vattenkällan. Vattenkällan var översnöad, frusen och det vatten som kunde tas fram var
smutsigt. Länsstyrelsen bedömer att djuren helt saknade rent vatten för sina behov

Västerbotten

?

Vid kontrollen kunde konstateras att vatten koppen mellan djur med id nr 234 och 251 var full med gödsel. När vatten
koppen rengjordes blev det en kamp mellan individerna om tillgången till vatten koppen. Djur med id nr 251 gavs då vatten i
hink och drack totalt 60 liter på kort ti

Västerbotten

Vid kontrollen uppmärksammades att flertalet djur fläckvis saknade päls. De kliade sig ofta och stundtals intensivt.
Detta är tydliga tecken på att djuren är angripna av löss och ska behandlas. Någon kontakt med veterinär för att få djuren
behandlade hade inte tagits.
Dessa djur hade tillgång till 1 vattenplats bestående av en avsågad kubikstank. Vid kontrollen var vattenkaret tomt och
djuren bedömdes vara törstiga. Karet stod i ett hörn av ligghallen och var nedsjunket i frusen gödsel
NN fick 2012 förbud att ha hand om och att skaffa samtliga slag av hov- och klövbärande djur. Detta beslut medför att NN
inte får ta hand om den dagliga skötseln av dina nötkreatur då det innebär ett brott mot djurskyddslagen.

Västerbotten

Samtliga djur i lösdriftsstallet var gödselförorenade i varierande grad. Djuren hade fasttorkade gödselklumpar/gödselpansar
på låren och under magen. Flera djur hade också frätskador i huden till följd av gödselföroreningen.

Västerbotten

Länsstyrelsen och distriktsveterinär konstaterade vid kontrollen att 26 djur var något magra till magra och 22 djur
underutvecklade.
Vid kontrollen uppmärksammades att djuren överlag var angripna av löss. Löss finns av både blodsugande och pälsätande
sort, och leder till klåda och obehag för djuren. Detta borde ha uppmärksammats och veterinär kontaktats för bedömning
och behandling. I
Vid kontrollen den 11 april 2019 framkom att vattnet var avstängt till vattenkopparna i samtliga djurutrymmen.
Rengöringen och utgödslingen av stallutrymmena hade försämrats sedan tidigare kontroller. Stallutrymmen rengörs och
utgödslas inte på ett sätt som ger en god hygien och god djurhälsa
Kontrollen skedde med hjälp av polishandräckning.

Västerbotten

I det varma stallet hade ett flertal av kalvarna hosta och diarré
Nötkreaturen i det varma stallet hade löss

Västerbotten

Vid kontrollen kunde flertalet djur ses gå och söka och tugga i sig av geggigt och nedtrampat foder. Tunna djur observerades
vid kontrollen.

Västerbotten

Längst ner vid foderbordet, i ett hörn av skrapgången stod ett vattenkar. Du sa att du fyllt karet kvällen innan. Vid kontrollen

fanns endast is i botten av karet.
Västerbotten

När djuren ska ta sig till och från avdelningar i lösdriften tvingas de gå genom ansamlingar av gödsel upp till kotorna

Västerbotten

Nötkreaturen hade enligt din uppgift från djurhållaren inte varit ute på bete en enda dag under sommaren.

Västerbotten

Vid kontrollen uppmärksammades allvarliga brister i djurhållningen gällande bland annat hull, klövar, skaderisker,
gödselförorenade djur och djur som saknar ligghall eller stall.

Västerbotten

Samtliga kalvar som hölls i ensamboxar var tunna, blöta och gödselförorenade. En kalv hade diarré och nedsatt
allmäntillstånd. En kalv var svullen i sina framben. Detta var något ni inte uppmärksammat eller åtgärdat. Kalvarna har inte
fått nödvändig tillsyn eller vård och Länsstyrelsen bedömer att kalvarna är i akut behov av en veterinärundersökning

Västerbotten

M

Vid kontrollen uppmärksammades brister i djurhållningen gällande djurens hull, renhet, utrymmen, markytor, utfodring och
tillgång till vatten.
18 djur bedömdes vid kontrollen vara tunna i hullet och många också små för sin ålder. Detta bedöms bero på att djuren
underutfodrats under en längre tid.
Två kor i ladugården saknade tillgång till vatten på grund av att vattenkoppen var borta.

Västernorrland

Flertalet av NN s djur var leriga/gödsel förorenade på lår och /eller buk. Tre av ligghallarna som används bedömdes inte ge
tillräckligt skydd mot väder och vind

Västernorrland

Länsstyrelsen ser allvarligt på att du ställde ut foder som var fruset när det är 27 minusgrader ute.
Du har vid två olika tillfällen fått förelägganden om att nötkreatur ska uppnå normalhull

Västernorrland

13 kor gick i en fålla utan tillgång till ligghall eller annan torr och ren liggyta

Västmanland

Då konstaterades att djuren inte blivit rengjorda utan de var mer nedsmutsade än tidigare och liggytorna var fortfarande
blöta och smutsiga, med alldeles för liten mängds strö. Dessutom hölls nu tre små kalvar uppbundna vid foderbordens
kortsidor

Västra Götaland

K

Vid kontrollen framkom att din djurhållning hade försämrats drastiskt och flera brister konstaterades. Du hade brustit i
tillsynen av dina djur, det låg bland annat döda kalvar i ströbädden som inte uppmärksammats eller flyttats av dig. Flera av
djuren hade ett dåligt hull eller var magra
Vattentrycket var dåligt i vattenkopparna vilket resulterade i att djuren inte kunde dricka sig otörstiga. Några djur bedömdes
inte fått den veterinärvård de behövt då de visade tecken på både inre och yttre parasiter, samt att flera djur var i så pass
dåligt hull.
Djurens bäddar var smutsiga och blöta, djuren hade därför också blivit smutsiga och gödselbemängda

Västra Götaland

K

Du uppgav att djuren alltid har vatten och att det var oturligt att det tagit slut när Länsstyrelsen var på plats

Västra Götaland

K

Vid kontrollen framkom att merparten av djuren åter var oacceptabelt förorenade av gödsel på buk och lår, både djuren i
lösdriften och djuren i ladugården. Du upplevde själv att det var sämre än föregående år.

Västra Götaland

K

I hagen fanns det en stor hög med möbler, kartonger, brädor, plast och annat skräp vilket Länsstyrelsen bedömde utgjorde
en skaderisk för djuren. Bredvid högen låg skinn och huvuden från flera döda djur.
Länsstyrelsen har vid flera tillfällen försökt nå dig utan resultat. Du har inte heller ringt upp eller hört av dig trots att du fått
brev, kontaktlappar och meddelanden via telefon.

Västra Götaland

Arlagård

Under perioden september 2018 till mars 2019 har Länsstyrelsen gjort 13 kontroller av er djurhållning:
Av historiken inför den uppföljande kontrollen den 14 mars 2019 framgår att det vid flera tillfällen konstaterats finnas sjuka
eller skadade djur som har varit i behov av särskild vård, som att ges veterinärmedicinsk behandling, hållas i sjukbox eller
avlivas. Det har även funnits djur som haft långa klövar och varit i behov av klövvård. En del av dessa djur har även varit
halta. Flera djur var parasitangripna och hade inte fått behandling

Västra Götaland

K

Du har under den senaste tioårsperioden haft återkommande brister vid Länsstyrelsens kontroller som gäller smutsiga
nötkreatur och smutsiga liggplatser.

Västra Götaland

K

Direkt vid ankomst till kontroll sågs en ko med extremt förvuxna klövar. Kon var omärkt, vid kontrolltillfället uppgavs NN
men senare samma dag när du rapporterat att kon var avlivad sa du att kon hade id NN
Vid kontroll uppgav du att kon skulle avlivas, men att det inte blivit av på grund av problem med din axel
Direkt vid ankomst till kontroll sågs en ko med extremt förvuxna klövar. Kon var omärkt, vid kontrolltillfället uppgavs NN
men senare samma dag när du rapporterat att kon var avlivad sa du att kon hade
Vid kontroll uppgav du att kon skulle avlivas, men att det inte blivit av på grund av problem med din axel
När Länsstyrelsen gick igenom besättningen var uppfattningen att majoriteten av djuren hade förvuxna klövar

Västra Götaland

K

Korna var mycket smutsiga. Båspallen var blöt och smutsig. Det låg lite gammalt hö som strömedel.
I hagen fanns ett tomt badkar. Djuren drack vatten ur ett dike.
Flera djur hade så kallade gödselbrännor. På slaktavräkningen från januari framkom att djur klassats sig mycket lågt på
hullskalan. Det hade även gjorts avdrag för invärtes parasiter
NN lämnade följande synpunkter
Fullt sjå att få tag i foder.
Drängen har varit sjuk och har dessutom inget intresse för djuren
Du själv var utslagen under våren 2018

Länsstyrelsen bedömer att du inte har tillräckliga kunskaper, lämpliga färdigheter och/eller saknar intresse att följa gällande
lagstiftning eftersom skötseln är mycket bristfällig.
Västra Götaland

K

Vid kontrollen framkom att du är där cirka var tredje dag för att se till djuren samt att det vatten som finns tillgängligt för
dem är smutsigt och fullt av alger.
Boende på adressen, NN, har förbud att sköta och äga klövbärande djur.

Västra Götaland

K

Stora gruppen utfodrades direkt på den leriga backen. Det var väldigt upptrampat i hagen längs med staketet där
utfodringen skedde. Vissa djur fastnade i leran och hade svårt att komma loss

Västra Götaland

Arlagård

Vid kontrollen var nästan alla kor, kvigor och tjurar måttligt eller kraftigt gödselförorenade med intorkad gödsel på lår och
buk

Västra Götaland

Arlagård

Du uppgav att du avsåg ha tjuren lös bland de uppbundna korna. Detta utgör en skaderisk för både tjuren samt korna, och är
inte en acceptabel lösning. Vid kontrollen noterades även brister gällande renhållning av djurens liggytor, stallrengöring,
daglig tillsyn och extra tillsyn då en kalv inte hade blivit behandlad för sin diarré, samt brist gällande luftkvalitén i stallet.
Den 15 november 2018 genomfördes en uppföljande kontroll för att kontrollera ifall bristerna som noterades den 5
september kvarstod. Vid denna kontroll noterades brister gällande för korta båspallar, skaderisker, rengöring av liggytor,
smutsiga djur, avsaknad av kalvningsbox, larm för övertemperatur samt brist gällande uppbundet handjur. Du har tidigare,
den 27 februari 2017, blivit delgiven ett föreläggande gällande renhållningen av liggytor och djur. Den 5 september samt den
15 november 2018, kunde det konstateras att du inte följt detta föreläggande.

Västra Götaland

K

Redan 2009 har länsstyrelsen haft flera ärenden om din nötkreaturshållning med brister som vid kontrollerna visat sig vara
allvarliga ur djurskyddssynpunkt. Du har flera gånger förelagts att rätta till brister som gäller exempelvis foderkvalité,
överbeläggning, skaderisker i djurutrymmen samt smutsiga utrymmen.

Örebro

K

Vid kontrollen upptäcktes grava bister gällande halta och skadade djur som var i behov av akut veterinärvård
Bristerna i din djurhållning är av väsentlig betydelse ut djurskyddssynpunkt. En djurhållare har handlingsplikt, vilket innebär
att det inte är acceptabelt att problem observeras men inte åtgärdas

Örebro

K

Flertalet nötkreatur var måttligt till kraftigt förorenade med gödsel. En del djur hade gödselpansar på stora områden av
kroppen. Några djur hade pälslösa partier och irriterad hud.

Örebro

Arlagård

Akut handskrivet föreläggande om att ”veterinärundersöka två djur” och att ”samtliga djur får tjänligt foder och vatten”

Örebro

Arlagård

Vid den uppföljande kontrollen hade flertalet av djuren förvuxna klövar och du sa att du var medveten om det.
Länsstyrelsen uppmärksammade tolv brister varav alla ovannämnda brister var återkommande. Du sa att du inte hade haft
ork att ta tag i situationen och uttryckte själv att du hade gått in i väggen. Vid den uppföljande kontrollen fanns även en
skadad tjur i besättningen, vilket du var medveten om. Tjuren hade varit skadad i minst sexveckor. Länsstyrelsen förelade dig
på plats om att tillkalla veterinär inom två dagar. Du valde istället att avliva tjuren.

Örebro

K

Sedan år 2017 har det vid fyra tillfällen inkommit information från Livsmedelsverket om att du skickat smutsiga djur till slakt.
Detta har även påtalats som en brist vid två tidigare kontroller som utförts av Länsstyrelsen.

Östergötland

K

I samtliga djurutrymmen var det mycket smutsigt och blött av gödsel, urin och vatten. Även många vattenkoppar var fulla av
gödsel.
Många djur var magra och underutvecklade. Inget av djuren i XX hade tillgång till foder.
En tjur och en ko låg ner vid kontrollen och visade tecken på ohälsa. Någon veterinär var inte tillkallad.

Östergötland

K

Samtliga kalvar var vid kontrollen slöa och apatiska och i underhull.
Vid kontrollen var även ko en ko i dåligt skick. Hon hade skum från munnen och svullet juver. När du mjölkade ur hennes
spenar var mjölken klumpig och missfärgad. Du kände även på hennes öron och antog att hon hade feber.
Fyra veckor senare gjorde en föranmäld uppföljande kontroll. Vid kontrolltillfället framgår det att kon som behövde
veterinärvård samt fyra av de sju kalvarna hade självdött. Du hade inte tagit dit någon veterinär.
Vid kontrolltillfället upptäcktes även en död ko utanför betet.

