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Målet med dagen:

En öppnare kommunikation



VARFÖR HUSDJURS STÖDINFO

• Det finns en stor okunskap kring ”vem gör vad”
• De olika myndigheternas roll i övervakningen av 

husdjuren

• Vilka krav ställs på den som håller 
husdjursproduktion

• Lagstadgade krav

• Frivilliga åtgärder



HUSDJURSSTÖD-INFO

• Vilken myndighet gör vad 

• När sker en övervakning och på vilka grunder

• På vilket sätt genomförs övervakningen

• Vad händer när  det hittas brister
• Meddelas bristerna direkt eller senare

• Vad är påföljderna

• När fås svaret på resultatet från övervakningen

→ En väl genomförd granskning garanterar producentens 
rättsskydd och tryggar djurens välfärd



VARFÖR STÖDINFO NU ?

• Behov finns

• Många producenter upplever att granskningarna är 
betungande och man är osäker på sina rättigheter och 
skyldigheter.

• ÖSP har de senaste åren fört en dialog med 
tillsynsmyndigheterna och bland annat träffat tillsynsenheten i 
Karleby. Där konstaterades att det skulle vara till stor fördel för 
alla parter om också granskningsveterinärerna börjar delta i 
inforundorna.



STÖDPERSON VID EN 
ÖVERVAKNING

ÖSP uppmanar alla husdjursproducenter att komma överens 
sinsemellan om att fungera som stödpersoner för varandra. 
En stödperson är tänkt att stöda den som blir granskad i 
samband med granskningstillfället.

ÖSP kan också vid behov hjälpa till att hitta en stödperson 
som hjälper dig vidare vid en övervakning.

Det går alltid att ringa till oss för att diskutera dessa frågor



ÖSPS VARNINGS SMS TJÄNST FÖR 
MEDLEMMAR 

• Tjänsten finns för att minska riskerna för att någon 
skall bli utsatt för ofog i form av smygfilmningar 
och/eller inbrott.

• Se upp för objudna gäster
• SMS sänds ut när fara hotar, 

• Tex  när smygfilmare eller inbrottstjuvar rör sig i nejden

• Vill du vara med på SMS-tjänsten och få 
textmeddelande till din telefon, 

• Anmäl dig på http://www.ösp.fi/sms-tjanst

http://www.ösp.fi/sms-tjanst


SLC KÖTTKAMPANJ

• Vi jobbar hela tiden för att sprida faktabaserad 
kunskap om husdjursproduktionen i Finland och 
dess klimatpåverkan

• Pågående kampanj på SOME och mera kampanjer 
är under planering

• FAQ på https://slc.fi/material/faq/vilken-paverkan-
har-kottproduktion-pa-klimatet

https://slc.fi/material/faq/vilken-paverkan-har-kottproduktion-pa-klimatet


ÖSP LINJEDRAGNINGAR

Inför nästa stödperiod

• Försvara  finansieringen  CAP

• Trygga de nationella stöden

• Mindre byråkrati,
• Avskaffande av stödrättigheterna

• Gynnande av aktiv odling
• Skördekrav på vall?

• Upprätthållande av landskapet / produktion av 
livsmedel



DELA MED ER AV ER VARDAG

facebook.com/OSP.fi

twitter.com/osp_bonder

#osterbottenlevererar

Information till medlemmar och 

medlemsvård

Nyheter från ÖSP

PR för jordbruksproduktion och 

information om jordbrukarens vardag

Politiska budskap

Konsumentarbete, PR och 

information

Använd #österbottenlevererar
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