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Ansökan om nötbidrag 2023
• Nötbidraget ansökas årligen

• Ansökningstiden är 9.1- 24.1.2023, kl. 23:59

• Senast 2.2.2023 skall anmälan on djurantal för 

stödåret 2022 lämnas in (fjäderfä och hästar)

• Bidraget kan enbart ansökas elektroniskt via 

Vipu- tjänsten

• Stödsökanden skall även anmäla 

jordbruksmark som är i gårdens besittning, 

även om sökanden inte ansöker om åkerstöd

• I huvudansökan, om stödsökanden ansöker om 

åkerstöd, eller

• På blankett 102A om stödsökanden inte ansöker om 

åkerstöd. (Samma ansökningstid som 

huvudansökan)
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Stödområdena för nötdjursbidrag

AB finländska 

fastlandet
Fasta Åland

AB-områdets yttre 

skärgård
C-området

Bidrag för dikor och mjölkkor X X

Bidrag för tjurar X X X

Bidrag för nötkreatur i yttre 

skärgården
X

Bidrag för slaktkvigor X X X
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Allmänna villkor för utbetalning av djurstöd 2023

• Produktionsrelaterade djurbidrag betalas ut till aktiva jordbrukare och bedriver 

jordbruksverksamhet årligen.

‒ En aktiv jordbrukare har föregående bidragsåret erhållits minst 500 € i direkta stöd från EU 

eller huvudsakliga branschen hänför sig till ett FO- nummer som aktiv jordbrukare, eller övrig 

dokumentation, skattedeklaration

• Villkorlighet, för att främja miljö- och klimatmålen (tvärvillkoren- och förgröningsstödet)

gäller för djurbidrag

• Djurbidrag beviljas enbart för det djur där identifierings- och 

registreringsbestämmelserna uppfylls: Nötkreatur skall finnas i registrerade 

anläggningar och djurinformationen skall vara aktuell i nötkreatursregistret på 

referensdagen för djurbidraget
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Referensdatum 2023
• Diko- mjölkkobidrag, tjur bidrag samt nötkreatur i yttre skärgården har referensdatum 

31.1.2023, och för slaktkvigor den 10.1.2023

• Referensdatumet gäller alla nötkreatur från 2023 och framåt

• Bidrag beviljas enbart för de djur som den bidragssökande har i sin besättning på 

referensdagen och vars uppgifter är rätt i registret från referensdagen fram till slutet av 

perioden för fastställande av stödet

• På referensdatumet skall djurets följande uppgifter vara antecknade i djurregistret

• Kön

• Anmälningar om ankomst och utmönstring

• Ett djur berättigar INTE till bidrag under stödåret om;

• Djuret föddes efter referensdagen, eller

• djuret föddes eller anländer till gården före referensdagen, men registreras i djurregistret gjordes efter 

referensdagen, eller

• om djurens innehavare i djurregistret på referensdatumet inte ansökt om bidraget i fråga
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Identifiering och registrering av nötkreatur

• Uppgifterna i djurregistret skall vara 

aktuella

• Registreringsanmälningarna (födelse, köp, 

utmönstring, flytt) skall utföras senast 7 

dygn efter händelse

• Registrera rätt dag i registret utmönstring/ 

ankomstdag/ dödsdatum

• Förseningar och felregistreringar

• En försent gjord registrering, ankomst eller 

utmönstring förorsakar att det 

bidragsberättigade djuret automatiskt 

avvisas från nötkreatursbidraget utifrån 

registreringsuppgifterna för hela bidragsåret
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Nötbidragets stödnivåer

8 16.1.2023

AB finländska fastlandet

€/djur

Fasta Åland

€/djur

AB-områdets yttre 

skärgård

€/djur

C-området

€/djur

Bidrag för dikor och 

mjölkkor
660 750

Bidrag för tjurar 500 500 140

Bidrag för nötkreatur i yttre 

skärgården
1250

Bidrag för slaktkvigor 280 280 280



Stödvillkor för diko- och mjölkkobidrag
• Stödområdet: AB finländska fastlandet och 

Fasta Åland

• Gårdens bidragsberättigade och 

potentiella bidragsberättigade diko- och 

mjölkko skall vara märka och 

registrerade i djurregistret på 

stödsökandens/ gårdens 

djurhållningsplats som ansöker om 

stöd, senast den 31.1.2023

• Bidrag för samma djur kan betalas till flera 

sökande baserat på bidragsberättigade 

dagar 

• En mjölkko- och diko är potentiellt 

bidragsberättigad om den är född senast 

den 28.2.2022
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Kalvning Konventionell 

produktion

Stödberättigad 

mjölkko

Mjölkko eller diko har 

kalvat minst en gång 

under stödåret eller 

under de två 

föregående stöd åren

Gården skall leverera 

mjölk eller producera 

mjölkprodukter till 

försäljning eller säljer 

nötkreatur till livs eller 

slakt och få inkomster 

för dem

Stödberättigad 

diko

Mjölkko eller diko har 

kalvat minst en gång 

under stödåret eller 

under de två år 

föregående stöd åren

Säljer nötkreatur till 

livs eller slakt och få 

inkomster för dem



Bidragsberättigade dagar

Situation De bidragsberättigande dagarna räknas för tiden

En ko finns på din gård hela året och uppfyller 

bidragsvillkoren på referensdagen 31.1.2023

1.2–31.12.2023

Du köper en bidrags berättigande ko till gården under 

perioden 1.2–31.12.2023.
dagen efter inköpsdagen – 31.12.2023

På din gård finns en potentiellt bidrags berättigande ko 

som kalvar första gången under perioden 1.2–

31.12.2023.

dagen efter kalvningsdagen –31.12.2023

En bidragsberättigande ko utgår ur din besittning under 

perioden 1.2–31.12.2023.
1.2.2023 – dagen för avlägsnande
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Stödvillkor för tjur bidrag

• Tjurbidraget kan endast betalas ut en enda gång under djurets livstid. Tjurbidraget 

betalas ut utifrån nötregistrets uppgifter till den första stödsökanden som uppfyller 

bidragsvillkoren.

• OBS. Djur som erhållits tjur bidrag under 2022 hindrar inte utbetalning av tjur bidrag 

även stödåret 2023

• Stöd område: AB finländska fastlandet och Fasta Åland och stödområde C

11 16.1.2023  

Ålder Djurhållningstid Sedvanligt 

produktionssätt

Stödberättigad tjur, stut Minst 11 månader 

gammal

Tjuren har år 2023 

vistats på gården i 

minst 60 dygn utan 

avbrott efter det att 

ålderskravet uppfyllts

Gården skall sälja tjurar 

till livs eller till slakt och 

får inkomster för dem



Djurhållningsperiod och referensdatum, tjur bidrag

• Tjuren skall under stödåret vistas på gården i minst 60 dygn utan avbrott efter det att 

åldersgränsen uppfylls

• Djurhållningsperioden börjar

• 1.1 under stödåret, om tjuren tidigare har fyllt 11 månader, eller

• Från den dagen då tjuren fyller 11 månader, eller

• Dagen efter köpdagen, när en tjur som fyller 11 månader överförs till gården

• Efter djurhållningsperioden får tjuren utmönstras

• Bidraget utbetalas inte om inte djurhållningsperioden uppfylls

• Gårdens bidragsberättigade och potentiella bidragsberättigade tjur skall vara märka och 

registrerade i djurregistret på stödsökandens/ gårdens djurhållningsplats som ansöker 

om stöd, senast den 31.1.2023, referensdatumet

• En tjur är potentiellt bidragsberättigad om den är född senast den 2.12.2022
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Djurhållningsperiod för tjurar

Situation 60 dygns djurhållningsperiod

En över 11 månader gammal bidragsberättigande tjur 

som varit i din besittning 1.1.2023.

1.1.2023 + 60 dygn.

Djurhållningsperioden uppfylls 1.3.2023

En under 11 månader gammal tjur som varit i din 

besittning 1.1.2023.

Djurhållningsperioden börjar den dag då tjuren uppnår 11 

månaders ålder.

Om du köper en över 11 månader gammal 

bidragsberättigande tjur.
Djurhållningsperioden börjar dagen efter inköpsdagen.

Om du köper en över 11 månader gammal bidrags 

berättigande tjur mindre än 60 dygn före 31.12.2023.

Djurhållningsperioden uppfylls inte för stödåret 2023. Du 

kan inte få bidrag för tjuren under stödåret 2023.

Du kan få bidrag för tjuren under stödåret 2024, om 

stödvillkoren uppfylls då. Djurhållningsperioden börjar 

räknas på nytt 1.1.2024.
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Avlägsnande av tjurar, djurhållningsperiod

Situation 60 dygns djurhållningsperiod

Tjurens djurhållningsperiod är 1.1–1.3.2023 och 

tjuren slaktas 2.3.2023

Djurhållningsperioden 60 dygn upphör 1.3.2023. Bidrag kan fås 

för tjuren.

Tjurens djurhållningsperiod är 1.1–1.3.2023 och 

tjuren slaktas 1.3.2023

Djurhållningsperioden upphör 1.3.2023. Bidrag kan inte fås för 

tjuren, eftersom djurhållningsperioden 60 dygn inte uppfylldes.

Tjur ska under stödåret finnas på gården i minst 60 dygn utan 

avbrott efter att ålderskravet har uppfyllts.

Tjurens djurhållningsperiod är 1.1–1.3.2023 och 

tjuren säljs till en annan stödsökande 1.3.2023

Djurhållningsperioden upphör 1.3.2023. Bidrag kan inte fås för 

tjuren, eftersom djurhållningsperioden 60 dygn inte uppfylldes.

Följande stödsökande kan få bidrag för djuret, om stödvillkoren 

uppfylls.
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Stödvillkor för bidrag för nötkreatur i yttre 
skärgården och referensdatum

• Gårdens bidragsberättigade och potentiella 

bidragsberättigade diko,- mjölkko och tjur skall 

vara märka och registrerade i djurregistret på 

stödsökandens/ gårdens djurhållningsplats som 

ansöker om stöd, senast den 31.1.2023, 

referensdatum

• En mjölkko- och diko är möjligen stödberättigad 

om den är född senast den 28.2.2022

• OBS. Djur som erhållits tjur bidrag under 2022 

hindrar inte utbetalning av tjur bidrag stödåret 

2023

• Tjurar i yttre skärgården är möjligen 

stödberättigad om den är född senast den 

31.12.2022
15 16.1.2023  

Kalvning Ålder

Stödberättigad 

mjölkko

kalvat minst en 

gång under 

stödåret eller 

under de två 

föregående stöd 

åren

Inget ålderskrav

Stödberättigad 

diko

kalvat minst en 

gång under 

stödåret eller 

under de två 

föregående stöd 

åren

Inget ålderskrav

Stödberättigad 

tjur

- Minst 12 

månader 

gammal



Bidrag för slaktkvigor, stödvillkor och 
referensdatum

• Gårdens bidragsberättigade och potentiella bidragsberättigade slaktkviga skall vara märka och 

registrerade i djurregistret på stödsökandens/ gårdens djurhållningsplats som ansöker om 

stöd, senast den 10.1.2023

• Slaktkvigan skall under stödåret vara i gårdens besittning utan avbrott i minst 10 dygn före 

slakt

• Bidraget betalas till den sista stödsökande för vilken stödvillkoren uppfylls

• OBS. Djur som erhållits tjur bidrag under 2022 hindrar inte utbetalning av tjur bidrag stödåret 

2023

• Djurhållning perioden kan börja före slaktkvigans referensdatum

• Slaktkvigor är möjligen stödberättigad om den är född senast den 31.12.2022

16 16.1.2023

Ålder Slaktvikt Övriga villkor

Stödberättigad 

slaktkviga

Högst 4 år 

gammal

170 kg Har inte kalvat



Nötbidragets referensdatum

• Referensdatum för slaktkvigor är den 10.1.2023

• Referensdatum för diko- mjölkko- och tjur är den 31.1.2023
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Utbetalning av nötbidraget

• Nötbidraget utbetalas utgående från uppgifterna i nötregistret. Bidraget betalas ut 

för alla djur som uppfyller stödvillkoren

• Bidraget för diko- mjölkkobidraget och bidraget för nötkreatur i yttre skärgården 

utbetalas ut baserat på berättigade dagar

• Tjurbidraget bestäms utgående från tjurantalet som varit på gården under stödåret 

i minst 60 dagar, efter att ålderskravet på 11 månader har uppfyllts

• Bidraget för slaktkvigor bestäms utgående från antalet slaktade kvigor under 

stödåret, och som varit på gården i minst 10 dagar före slakt
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Utbetalningsplan

• Nötbidraget utbetalas i två omgångar:

• Första utbetalningen kan betalas tidigast från 1 december 2023. Stödet beräknas för 

tiden 1.2- 15.9.2023 baserat på stödberättigade dagar enligt djur i nötregistret eller 

innehavstiden på gården

• Andra utbetalningen betalas ut senast i slutet av juni 2024, när det slutliga 

djurmängden för hela stödåret är fastställd och övervakningarna är slutförda för stödåret

• Bidraget för slaktkvigor betalas i sin helhet i den andra utbetalningsomgången

• Tjur bidraget:

• Första utbetalningen betalas för tjurar, vars djurhållningsperiod uppfylls senast den 

15.9.2023

• Andra utbetalningen betalas för tjurar, vars djurhållningsperiod uppfylls senast den 

31.12.2022

• Djurbidragen för stödåret 2023 betalas ut senast den 30.6.2024
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Ersättning för djurens välbefinnande

16.1.2023



Ansökan om stöd för djurens välbefinnande 

• Ansökan om stöd görs elektroniskt i Vipu- tjänsten 9.1-.2.2.2023 , kl. 23:59

• I samband med ansökan om ersättning för djurens välbefinnande i Vipu-

tjänsten skall följande bilagor bifogas till stödansökan;

• Välbefinnandeplan

• Djurgruppsspecifik utfodringsplan

• Foderanalys

• Stödsökanden skall anmäla all jordbruksmark som är i gårdens besittning 

via Vipu- tjänsten (åkermark, permanenta grödor och permanent 

gräsmarker)

• I samband med huvudansökan för 2023 (åkerstödssökanden), eller

• Basskiftesblankett 102A (ej åkerstödssökanden)
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Ersättning för djurens välbefinnande allmänna 
villkor

• Den stödsökanden skall uppfylla djurtätheten på 15 de i medeltal under stödåret

• För valda åtgärder skall stödvillkoren uppfyllas för alla nötkreatur på gården under 

hela stödåret 1.1.-31.12.2023, även på andra djurhållningsplatser som tillhör 

gården

• Nötkreaturen skall vara i stödsökandes besittning och vara märkta och 

registrerade i djurregistret på gårdens djurhållningsplats/ lägenhetssignum

• Stödsökanden kan inte väja en åtgärd, om åtgärden inte kan genomföras i alla 

gårdens byggnader/ djurhållningspaltser där djur finns, som hör till åtgärden
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Identifiering och registrering 
av nötkreatur
• Identifiering och registrering av djuren 

förutsätts, uppgifterna skall vara uppdaterade

• Registreringsanmälningarna skall utföras 

senast 7 dygn efter händelse (födelse, köp, 

utmönstring, flytt)

• Registrera rätt dag för utmönstring/ 

ankomstdag/ dödsdatum

• Försenade- och fel registreringar

• En försent gjord registrering, födelse, köp, 

utmönstring förorsakar att den stödberättigade 

djuret stöd avslås automatiskt för hela stödåret, 

baserat på registeruppgifterna
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Ersättningsnivåer för nötkreatur

Åtgärder €/de

Välbefinnandeplan för nötkreatur 18

Förbättrande av förhållandena för kalvar 344

Förbättrande av förhållandena för nötkreatur av hankön 135

Betesgång för ungdjur 67

Betesgång för dikor och mjölkkor 67

Utomhusvistelse för nötkreatur 33

Kalvnings-, behandlings- och sjukboxar för nötkreatur 23

25 16.1.2023



Ersättningsbelopp för djurensvälbefinnande

• Stödet betalas till nötkreatursgårdar baserat på antalet djur per djurgrupp, beräknat 

utgående från stödberättigade dagar i djurregistret.

• Ersättning beräknas på basis av de eurobelopp för respektive åtgärd och 

djurenhetskoefficienterna. Ersättningen betalas ut i två rater och ersättningsbeloppet för 

stödåret skall vara åtminstone 100 €, för att ersättning skall kunna betalas ut

26 16.1.2023

Djurslag Djurenheter (de)

Nötkreatur som är äldre än 2 år 1,0

Nötkreatur som är minst 6 mån. och högst 2 år 0,6

Nötkreatur som är yngre än 6 mån. 0,4



Gårdsspecifika åtgärder för nötkreatursgårdar
• En nötkreatursgård kan välja en eller flera av följande 

åtgärder:

• Välbefinnandeplan för nötkreatur (obligatorisk för alla 

som ansöker om åtgärder för nötkreatur)

• Förbättrande av förhållandena för kalvar

• Förbättrande av förhållandena för nötkreatur av hankön

• Betesgång för ungdjur

• Betesgång för dikor och mjölkkor

• Utomhusvistelse för nötkreatur

• Kalvnings-, behandlings- och sjukboxar för nötkreatur
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Välbefinnande plan för nötkreatur

• Välbefinnande planen är en årlig 

verksamhetsbeskrivning- och utvecklingsplan 

som omfattar gårdsspecifika åtgärder för 

nötkreaturens välbefinnande, hälsovård och 

säkerhet

• Dessförinnan skall gården ha en skriftlig 

utfodringsplan för alla djurgrupper på gården 

vars uträkningar baserar sig på en giltig 

foderanalys

• Mall botten finns på Livsmedelsverkets hemsida:

• https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/djurstod/ers

attning-for-djurens-valbefinnande/valbefinnandeplaner/

28 16.1.2023

Innehåll:
• Förhållandena på djurhållningsplatsen

• Beredskapsplan för 

störningssituationer

• Genomförandet av produktionen

• För varje djurkategori ha en giltig 

skriftlig utfodringsplan som baserar sig 

på kalkyler och analys och hur har 

man beaktat klimatmålen i utfodringen 

(t ex. andelen grovfoder, 

fodertillsatser, vegetabiliska oljor)

• Sjukdomsskydd

• Förbättrandet av välbefinnandet

• Eventuella observationer och 

utvecklingsbehov



Förbättrande av förhållandena för kalvar

Boxar/ utrymmen

• Gruppboxen skall en golvyta på 2,25 m² / 

kalv med väl ströat och mjuk liggplats

• Ifall kalven är tillsammans med modern, 10 

m². I golvytan kan gödselgångar, liggbås 

och kalvgömmor ingå.

• Om det finns mer än en kalv/ moder är 

utrymmesbehovet 10 m² + 2,25 m²/kalv. För 

6 mån. gamla nötkreatur i samma grupp är 

utrymmeskravet 10 m²/ kalv

• Om djuret är ute, t.ex. i hage/ på bete, 

måste det också finnas lämpliga ytor även 

inomhus i byggnaderna
29 16.1.2023

Villkoren för åtgärden skall tillämpas för alla nötkreatur under 6 månaders 

ålder
Råmjölk och dryckesutfodring

• På gården skall finnas för nyfödda kalvar 

djupfryst råmjölk eller råmjölksersättning 

eller booster

• Innan råmjölken djupfryses skall mjölkens 

kvalitet (antikroppar, Brix- värde) mätas

• Dokumentation skall föras över fryst 

råmjölk (mätresultat/ datum) Om du 

använder råmjölksersättning eller 

booster, spara köpkvitto

• Kalven skall få mjölk eller mjölkersättning 

genom att suga på napp eller juvret 

under hela di perioden



Förbättrande av förhållandena för hankön

• För varje djur skall det finnas en yta på åtminstone 3,5 m² i varma stall och 5,5 m² i kalla 

stall

• Liggplatsen skall vara minst hälften av minimiytan per djur

• Ligg området skall vara bestå av fast underlag, vara väl ströat och mjukt

• Boxar med spaltgolv, skall konstruktioner användas för att göra golvet mjukare, så som 

stoppning för spaltgolv eller skumgummibalkar

• Nötkreatur av hankön får inte hållas uppbundna om inte någon tillfällig, grundad och 

godtagbar anledning förutsätter det,

• Över 8 månader gamla nötkreatur, förutom avelstjurar, av olika kön får inte hållas i samman 

box. Åldersgränsen för höglandsboskap är 10 månader

30 16.1.2023

Villkoren för åtgärden skall tillämpas för alla nötkreatur av hankön i åldern 6- 18 

månader



Betesgång för ungdjur

• Nötkreatur av honkön som är minst 6 

månader och högst 2 år gamla berörs av 

åtgärden

• En gård som enbart ha nötkreatur som 

vistas utomhus året samt gårdar med 

ekologisk husdjursproduktion, kan inte 

välja åtgärden 

• Nötkreaturen som hör till åtgärden skall 

släppas ut på bete i minst 90 dagar under 

året

• Det skall föras journal över betesgången, var 

det skall framgå när respektive djurgrupp 

vistats utomhus vid respektive tidpunkt
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Betesgång för dikor och mjölkkor

• Nötkreatur över 2 år gamla berörs av 

åtgärden

• En gård som enbart ha nötkreatur som 

vistas utomhus året samt gårdar med 

ekologisk husdjursproduktion, kan inte 

välja åtgärden 

• Nötkreaturen som hör till åtgärden skall 

släppas ut på bete i minst 90 dagar under 

året

• Det skall föras journal över betesgången, 

var det skall framgå när respektive 

djurgrupp vistats utomhus vid respektive 

tidpunkt
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Utevistelse för nötkreatur

• Alla nötkreatur som är minst 6 månader gamla berörs 

av åtgärden

• En gård som enbart ha nötkreatur som vistas 

utomhus året samt gårdar med ekologisk 

husdjursproduktion, kan inte välja åtgärden

• Nötkreaturen som hör till åtgärden skall släppas ut på 

bete i minst 120 dagar under året

• Det skall föras journal över betesgången, var det skall 

framgå när respektive djurgrupp vistats utomhus vid 

respektive tidpunkt
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Kalvnings-, behandlings-, och sjukboxar för 
nötkreatur

Krav för nötkreatur som inte har kalvat:

• För varje påbörjad 50- tal djur skall det finnas minst en fast box eller en separat box som kan monteras ihop av delar eller ett annat 

motsvarande utrymme för nötkreatur som insjuknat, behöver vård eller skall kalva.

• I en grupp- eller ensambox ska under 12 månader gamla nötkreatur ha ett utrymme på minst 6 m² /djur och över 12 månader gamla 

nötkreatur skall ha ett utrymme på minst 9 m² /djur

Krav för mjölkkor som kalvat och dikor:

• För varje påbörjad 20 kors grupp skall finnas åtminstone en fast box eller en separat box som kan monteras ihop av delar eller ett annat 

motsvarande utrymme för nötkreatur som insjuknat, behöver vård eller skall kalva.

• I en grupp- eller ensambox skall golvytan vara minst 9 m² /djur

• Mjölkkorna skall kunna mjölkas maskinellt

Krav på boxar

• I gruppboxar skal finnas beredskap på separata bås för djuren

• Liggplatsen skall vara väl ströad och mjuk samt ha helt golv

• För nötkreatur som är över 6 månader gamla godkänns även boxar med spaltgolv, om det på liggplatsen finns konstruktioner som gör 

golvet mjukare, såsom underlägg för spaltgolv eller gummiklädda balkar
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Ta kontakt

Nylands NTM- centralen

‒ Henrika Taimiaho 050 380 7625

‒ Cecilia Avén 050 396 7495

‒ Elina Tasanko 050 334 3153

Egentliga Finlands NTM- centralen

‒ Henna Ekman 050 380 7131

‒ Sanna Lempiäinen 050 396 0559

‒ Beda Öhman 050 396 1340

‒ Anniina Kivistö 050 395 5146

E- post:  förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

35 16.1.2023 



Avtal om uppfödning av
lantraser 2023

16.1.2023



Avtal om uppfödning av lantraser
• Avtal om uppfödning av lantraser är ett miljöavtal som syftar till att bevara och främja lantrasernas 

genetiska mångfald

• Den som ansöker om avtal kan få ersättning genom att ingå ett avtal om ett renrasigt djur som 

sökanden har i sin besittning, vilket uppfyller alla villkor/djurgrupp i avtalet

• Med renrasiga djur avses nötkreatur, får och getter som har stamboksintyg eller hästar som är 

registrerade som finsk häst i Finlands Hippos register, eller lantrashöns som hör till 

Naturresursinstitutets program för bevarande av lantrashöns

• Avtalet är ettårigt och avtalsperiodens längd är ett kalenderår, 1.1.-31.12.2023. Avtalsvillkoren 

skall följas fr.o.m. 1.1.2023 i det nya avtalet

• Man kan även anmäla djur som hör till den gamla perioden (1.5.2022-30.4.2023) till ett nytt avtal, 

var av de nya avtalsvillkoren skall uppfyllas

• För djur som omfattas av båda avtalen betalas ersättning enligt gamla avtalet för tiden 1.1.-

30.4.2023, och för tiden 1.5.-31.12.2023 betalas ersättningen i enlighet med stödnivåerna för den 

nya finansieringsperioden

• Ett avtal som upphör att gälla kan också omfatta djur som inte ingår i avtalet för den nya 

avtalsperioden. Deras avtal upphör 30.4.2023
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Avtalsdjur

• Bidrag kan fås för följande 

renrasiga djur:

• Öst-, väst- och nordfinsk boskap

• Finska lantrasgetter

• Får av finsk lantras, Ålands får 

och Kajanalands får

• Finska hästar

• Lantrashönor och lantrastuppar
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Avtalets allmänna villkor

• Avtalet kan ingås för renrasiga han- och hondjur som har fött en renrasig avkomma 

senast 2 (nötkreatur och får) eller 3 år (hästar och getter) innan avtalsperiodens 

början. För höns skall ett intyg lämnas in att stödsökanden hör till programmet för 

bevarande av lantrashöns

• Ett dödfödd renrasig avkomma beaktas också som avkomma till avtalsdjuret, om den 

har anmälts i registret

• Utöver avtalsvillkoren skall stödsökanden följa minimikraven i den nationella 

lagstiftningen för att kunna få ersättning. Brister i iakttagande av dessa kan leda till 

påföljder för den ersättning som betalas ut

• De grundläggande nivåkraven för de olika lantraserna presenteras i de artspecifika 

förhållandena
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Öst,- väst- och nordfinsk nötkreatur

• Ersättning fås endast för nötkreatur som är stamboks förda och renrasiga djur,

vars renrasighet kan bevisas med ett stamboksintyg för avtalsperioden. Intyget 

skall bifogas till ansökan. (utfärdats av Andelslaget Faba (stamboksbeteckningen är 

antingen S eller SSS))

• Nötkreatur skall ha fått minst en renrasig avkomma under de två år som föregår 

avtalsperioden, vars renrasighet kan bevisas med ett stamboksintyg 

• Som avkomma beaktas också en renrasig avkomma som dödfötts 7 månader eller 

senare in i dräktigheten, om den har anmälts i registret och syns i moderns eller 

faderns stambok.
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Finska lantrasgetter, Ålands-, och Kajanalands 
får (1/2)

• Avtal kan ingås om stödsökanden har minst 5 

djur som uppfyller avtalsvillkoren

• Fåret skall ha fått minst en renrasig avkomma 

under de två år som föregår avtalsperioden

• Geten skall ha fått minst en renrasig avkomma 

under de tre år som föregår avtalsperioden

• Avtalsdjuren stambokförda, renrasighet skall 

intygas på ProAgria NettiKatras- register, och 

som skall bifogas till ansökan

• Raskoden för respektive djurgrupp är:

• Finsk lantrasfår, SS1

• Ålands får, AA1

• Kajanalands får, KK1 eller K
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Finska lantrasgetter, Ålands-, och Kajanalands 
får (2/2)

• Produktion av renrasig avkomma skall 

ha inletts före den 1.1.2023

• Avkommans rasrenhet kan konstateras 

från faderns eller moderns registrerade 

uppgifter i får registret

• Som avkomma beaktas också 

dödfödda avkommor som anmälts till 

får- och getregistret

• Avelsplan för får och getter är 

obligatorisk
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Avelsplan för får och getter

• Gården skall ha en uppdaterad avelsplan för de får och getter som ingår i avtalet

• Avelsplanen kan uppföras av stödsökanden själv eller av en sakkunnig 

• Den uppdaterade avelsplanen returneras till NTM- centralen som bilaga till ansökan en 

gång under avtalsperioden. Avelsplanen skall uppdateras om ersättningsdjur tillkommer, 

och den uppdaterade avelsplanen skall även returneras till NTM- centralen

• I avelsplanen skall EU- signum och ras för alla gårdens han- och hondjur antecknas

• Avelsplanen skall innehålla:

• Beskriva avelsmålen får gårdens djur

• Räkna upp alla lantrasdjur av hon- och hankön som söks för avtalet

• En plan för betäcknings- och insemineringsgrupper som använder baggar/ bockar av samma ras

• Beskriva hur inavelsgraden beaktas vid avel

• Vid övervakningen skall den uppdaterade avelsplanen finnas till förfogande för NTM-

centralens inspektörer
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Finska hästar
• Hästen skall ha fått en renrasig avkomma inom de senaste 3 åren innan avtalsperioden 

börjar

• Den häst som ingår i avtalet måste var registrerad i Finlands Hippos rf:s register som Finsk 

häst från början av avtalsperioden 1.1.2023, även föl

• Avkommor till de hästar som ingår i avtalet skall också finnas i Finlands Hippos register i 

början av avtalsperioden. Men föl som är födda under 2022 behöver dock inte vara 

identifierade och behöver inte ha någon UELN-kod

• Stödsökanden behöver inte bifoga identifieringshandlingar i samband med ansökan, 

uppgifterna kontrolleras av NTM-centralen i Heppa-systemet (Heppa-järjestelmä)

• Hästens vanliga djurhållningsplats skall anges i avtalsansökan. Om hästens vanliga 

djurhållningsplatsen ändras, skall NTM- centralen informeras. Kortvariga 

djurhållningsplatser skall redovisas i bokföring.

• Om stödsökanden använder sig av Hippos elektroniska system Oma Talli räcker det att 

hålla djurhållningsplatsen uppdaterad där. I andra fall skall bokföringen skötas på annat 

sätt.
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Lantrashöns och lantrastuppar

• Till ansökan skall intyg bifogas över att stödsökanden hör till Natur resurs 

institutets program för bevarande av lantrashöns

• I en flock på minst 20 lantrashöns som omfattas av avtalet skall minst en 

lantrastupp ingå i gruppen

• Lantrashönor behandlas som en flock, och skall finnas på en registrerad 

djurhållningsplats och djurhållningsplatsen skall anges i avtalsansökan. Om 

djurhållningsplatsen ändras under avtalsperioden skall detta informeras till NTM-

centralen.

• Om stödsökandens innehav av lantrashöns inom programmet upphör mitt under 

avtalsperioden eller om djurantalet sjunker under minimiantalet i avtalsvillkoren, 

förfaller avtalet. Stödsökanden skall underrätta NTM-centralen om ändringen inom 

14 dygn
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Renrasig
Lantraser Utfärdar stamboksintyg Stamboksintygets koder

Öst-, väst- och nordfinsk boskap Andelslaget Faba S eller SSS (huvudperioden)

Finsk lantras

Kajanalands får

Pro Agria Central föreningen rf. Finsk lantras, SS1

Kajanalands får, KK1 eller K

(alla gårdens får över 1 år)

Ålands får Föreningen Ålandsfåret rf AA1 (alla gårdens får över 1 år)

Finska lantrasgetter Pro Agria Central föreningen rf. SS1

Finska hästar Finland Hippo rf Uppgifterna kontrolleras på NTM-

centralen via Hippo registret

Lantrashönor och lantrastuppar Naturresursinstitutet Utprintat intyg för bevarande av

lantrashöns från lantrasregistret för

höns
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Identifiering och registrering
• En förutsättning för ersättning för avtalsdjuren är 

att bestämmelserna om identifiering och 

registrering iakttas. För nötkreatur, får och get skall 

händelsen registreras inom 7 dagar

• Om händelsen för djuret (nöt, får, get) inte 

registrerats inom 7 dagar, leder det till att djuret 

avslås och påföljder. Ett ersättningsberättigat djur 

godkänns inte heller

• Djurets ras och kön skall även vara rätt i 

djurregistret. Om uppgifterna är felaktiga leder det 

till att djuret avslås och därutöver tillkommer 

sanktioner enligt övervaknings föreskrifterna

• Nötkreatur, får och getter skall vara registrerade i 

djurregistret på gårdssignumet
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Ansökan om lantrasdjur (1/2)
• Ansökningstiden är 13.2.-2.3.2023, kl. 23:59 och görs elektroniskt via Vipu-

tjänsten. Pappersblanketter finns inte längre tillgängliga

• Ett lägenhetssignum krävs och stödsökanden måste ha, eller stödsökanden måste 

registrera en djurhållningsplats och informera om djurhållningsverksamheten

• Ett avtalsdjur kan också uppstallas på någon annans ägda djurhållningsplats, om 

stödsökanden kan påvisa var djuret hålls

• Utöver ansökan ska sökanden lämna in de obligatoriska bilagor som definierats 

för varje ras

• Alla avtalsdjur som ingår i ansökan skall redovisas som enskilda djur, lantrashöns 

behandlas som flock

• Avtalsdjur kan inte läggas till i mitten av en avtalsperiod

• Förändringar i djurhållningsplatsen skall meddelas till NTM-centralen
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Ansökan om lantrasdjur (2/2)
• Djurens rasrenhetsintyg skall bifogas till Vipu ansökan för varje avtal för nötkreatur, 

får och getter. För nötkreatur gäller Fabas stambok, och för får och getter stambok 

av ProAgria Keskusten Liitto ry och för ålandsfår av Föreningen Ålandsfåret

• Till ansökan skall intyg bifogas över att stödsökanden hör till Natur resurs 

institutets program för bevarande av lantrashöns

• Fårens och getternas avelsplan skall även bifogas till ansökan i Vipu- tjänsten

• Ansökan skall visa produktion av renrasiga avkommor inom den föreskrivna tiden, 

förutom kycklingar

• Stödsökanden behöver inte bifoga identifieringshandlingar för hästar i samband 

med ansökningen, uppgifterna kontrolleras med hjälp av Hippo registret på NTM-

centralen
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Ersättningsbelopp

50 16.1.2023

Ras Ersättningsnivå Djurenhetskoefficient Minimiantalet djur uppfylls när det finns

Östfinsk boskap 683 €/de 1 kpl = 1,0 de 1 st

Västfinsk boskap 683 €/de 1 kpl = 1,0 de 1 st

Nordfinsk boskap 683 €/de 1 kpl = 1,0 de 1 st

Finsk lantras (får) 300 €/de 1 kpl = 0,2 de 5 st

Kajanalandsfår 350 €/de 1 kpl = 0,2 de 5 st

Ålandsfår 350 €/de 1 kpl = 0,2 de 5 st

Finsk lantras (get) 350 €/de 1 kpl = 0,2 de 5 st

Finsk häst 350 €/de 1 kpl = 1,0 de 1 st

Lantrashöna 300,14 €/avtal I avtalet skall ingå minst 20 hönor, varav minst en tupp

Ersättning betalas på basis av det antal djurenheter (de), som utgörs av djurantalet i avtalet i en rat på våren efter 

ansökningsåret



Ersättande eller avlägsnande av avtalsdjur

• Om ett avtalsdjur avlägsnas från avtalet:

• Nytt, ersättning betalas inte för avlägsnade djur, om inte en anmälning om ersättande 

djur gjorts

• Ersättande djur får ersättning ifall djuret är av samma kön, ras, samt att stödvillkoren 

uppfylls vid ersättningstidpunkten

• Djur som avlägsnas eller ersätts till avtalet skall anmälas till NTM-centralen med en skriftlig 

fritt formulerad anmälan inom utsatt tid, 14 dagar. Försent anmälda förändringar leder till att 

djuret avslås

• Ersättande djur Nötdjur, får, getter) skall vara registrerade i djurregistret samt hästar i 

Finlands Hippos register

• Om djurantalet sjunker under minimiantalet i avtalet, förfallet avtalet

• En hönsflock kan avlägsnas från avtalet, varvid avtalet förfallet. Hönsflock kan inte ersättas

• Nya djur kan inte läggas till i avtalet under avtalsperioden
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Prioritetsordning för 2024 års avtal

• År 2024 ingås avtal inom ramen för 

statens anslag

• Om antalet djurenheter som ansöks 

för avtalen 2024 överstiger anslaget 

som står till förfogande, prioriteras 

sökande som har haft motsvarande 

avtal ikraft året innan

• Ett nytt motsvarande avtal kan ingås 

för högst samma djurantal, djurart och 

– ras som i avtalet från föregående år 

innefattar.
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Ta kontakt

Nylands NTM- centralen

‒ Esme Manns 050 437 0063

‒ Cecilia Lindholm 050 351 2167

Egentliga Finlands NTM- centralen

‒ Hanna- Leena Järvinen 040 760 1573

‒ Elisa Nurmio 050 395 2622

E- post:  förnamn.efternamn@ely-keskus.fi
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Tack
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