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Märkning och registrering av får och getter

• Varje får och get ska märkas med ett öronmärke som har godkänts av Livsmedelsverket. Märket 

ska fästas innan djuret flyttas från djurhållningsplatsen där den är född, dock senast inom 90 

dagar från födsel 

• Anmälningar till får- och getregistret

• Utmönstrings-, flytt- och köpanmälning för får och getter bör göras senast inom 7 dagar från 

händelsen.

• Kom ihåg rätt utmönstringsdag = flyttdag från gården/flyttdag till gården/ dödsdag

• Födelseanmälan för lamm/killingar ska göras inom 90 dagar från händelsen eller före djuret 

förflyttas från den djurhållningsplats där den är född 

Registeruppgifterna bör alltid vara uppdaterade med nyaste informationen!

16.1.2023 Beda Öhman



Märkning och registrering av får och getter

Fördröjda registeranmälningar: Om en händelse som gäller ett djur inte har anmälts till får-

och getregistret inom sju dagar, eller om händelsen har anmälts felaktigt, leder det till att djuret 

förkastas och påföljder påförs

• Förkastande av djur kräver inte en skild övervakning utan förkastas automatiskt på basis av 

registeruppgifterna och det kan förekomma påföljder enligt övervakningsbestämmelserna

• Påminnelse: Om man använder någon annan rapporteringskanal än Livsmedelsverkets får-

och getregistret bör man dubbelkolla att anmälningen har kommit fram till 

Livsmedelsverkets register

• Kraven för märkning och registrering av djur ingår inte i den nya villkorligheten fr.o.m. 2023

• Eftergranskningen för övervakning av märkning och registrering är kostnadsbelagd (150€) 

fr.o.m. 2022
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Verifikat
• Verifikat;  bilagor med vilka uppgifterna i registret och djurförteckningen (om inte elektronisk) verifieras

• Köp; säljarens och köparens anmälningar ska stämma överens

• köp mellan producenter

• förmedlingsdjur

• Utmönstring;

• djur som sålts levande (köp gårdar emellan) – kvittot/faktura, bra att anteckna datum då ett djur har flyttats och

hela EU-signumet

• djur som sålts till slakt – verifikat från slakteriet (kvitto)

• djur som slaktats på gården - skriftligt verifikat, t.ex. Honkajokis verifikat av slaktrester, bokföring, bild mm. 

• dött/avlivat djur – Honkajokis verifikat, veterinärens faktura

• försvunna djur - någon form av dokument ur vilket den senaste observationen av djuret framgår t.ex. betesjournal.

• Döda/avlivade/slaktade djurets slaktrester: endast dödfödda djur får begravas ner i marken (undantag avlägsna områden 

eller veterinärens lov), övriga skall levereras till Honkajokis kadaveruppsamling
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Bokföring på djurhållningsplatsen (=djurförteckning)
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Endast elektronisk djurförteckning: Skriftlig djurförteckning:

Djurförteckning = uppgifterna ur Livsmedelsverkets 

register för får och getter

En djurhållningsplatsvis hållen djurförteckning över djuren;

utskrift ur får- och getregistret eller en egen förteckning 

som innehåller de uppgifter som krävs

Ingen skild djurförteckning behövs Alla händelser ska vara antecknade i djurförteckningen 

senast på den 3:e dagen från händelsen

Alla händelser ska vara anmälda till registret 

elektroniskt (görs själv med användarnamn direkt till 

får- och getregistret eller NettiKatras-programmet) på 

den 7:e dagen efter händelsen, med undantag för 

anmälan om födsel

Alla händelser ska vara anmälda till registret på den 7:e 

dagen efter händelsen, med undantag för anmälan om 

födsel

Födelseanmälan: lamm och killingar ska anmälas till 

registret inom 90 dagar från händelsen eller tidigare 

om djuret flyttas innan det uppnår 90 dagars ålder

Födelseanmälan: lamm och killingar ska anmälas till 

registret inom 90 dagar från händelsen eller tidigare om

djuret flyttas innan det uppnår 90 dagars ålder



Allmänna villkor i djurbidrag och EDV
Villkorlighet: god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt föreskrivna verksamhetskrav

• Ersätter dagens tvärvillkor och förgröningsstöd. I helheten ingår dessutom fler krav än tidigare som främjar miljö-

och klimatmålen

• Syftet med villkorlighetskraven är bland annat att

• begränsa klimatförändringen och främja anpassningen till den

• skydda vattendrag, grundvatten, mark och biologisk mångfald

• säkerställa att livsmedel som producerats med säkra produktionsmetoder håller hög kvalitet

• främja djurens välbefinnande.

• ett krav för att man ska få EU:s helfinansierade direkta stöd och delfinansierade jordbrukarersättningar för 

landsbygdsutveckling till fullt belopp

• berör ersättningen för djurens välbefinnande, djurbidragen och avtal om lantraser.

• Påföljderna av försummelse av villkorligheten gäller alla jordbrukarstöd. Om försummelsen beror t.ex. På en 

förseelse som riktar sig mot jordbruksmark, riktas stödavdraget till både arealbaserade och djurbaserade stöd

• Mera information: Livsmedelsverket-Villkorlighet
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https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/ansokan-om-jordbrukarstod/Villkorlighet/


Allmänna villkor i djurbidrag och EDV

Anmälan av jordbruksmark: 

Jordbruksmark = åkermark, permanenta grödor och 

permanent gräsmark

• All jordbruksmark ska anmälas i Vipu-tjänsten i slutet av 

ansökningstiden för åkerstöd (15.6.2023)

• Även under 0,05 hektar stora oregistrerade skiften skall anmälas

• Jordbruksmarken skall anmälas fastän den sökande inte ansöker 

om åkerstöd       Basskiftesblankett 102A
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Får- och getbidrag 2023
• Djurbidragen är produktionskopplade inkomststöd som EU finansierar i sin helhet

• Alla djurbidrag och enskilda åtgärder söks årligen

• Ansökningstiden är: 9.1.-24.1.2023

• Endast elektronisk ansökning i Vipu-tjänsten.

• 24.1.2023 kl.23:59

• Aktiv jordbrukare

• Villkorlighet

• Anmälan av jordbruksmark
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Allmänna villkor i djurbidrag
• Aktiv jordbrukare:

• År 2023 måste den stödsökande vara aktiv jordbrukare för att få EU:s direkta stöd eller 

vissa delfinansierade stöd

• För stöden som ansöks i början av året måste kravet på aktiv jordbrukare uppfyllas för 

sökande av djurbidragen före slutet av ansökningstiden för åkerstöd.

• Du är aktiv jordbrukare, om ett av följande alternativ stämmer in på dig:

• Under det föregående ansökningsåret fick du högst 5 000 euro i direktstöd från EU.

• Den huvudsakliga branschen på din gård hänför sig till bedrivande av jordbruk och du är 

en mervärdesskatteskyldig primärproducent.

• Du bevisar med hjälp av andra dokument att du bedriver jordbruksverksamhet

• Mera information: Livsmedelsverket- Aktiv jordbrukare
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https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/ansokan-om-jordbrukarstod/aktiv-jordbrukare/


Åtgärder i samband med får- och getbidrag
AB finländska 

fastlandet

Åländska 

fastlandet

AB- områdets yttre 

skärgård

C-området

Bidrag för tackor i 

stödområde AB, 

finländska fastlandet

X

Bidrag för tackor i 

yttre skärgården i 

stödområde AB och 

på det åländska 

fastlandet 

X X

Bidrag för hongetter 

i stödområde AB 
X X X

Bidrag för slaktlamm 

och slaktkillingar
X X X X
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Allmänna förutsättningar

• Ett grundläggande villkor för att ett djur ska berättiga till bidrag är att djuret 

är korrekt märkt och infört i djurregistret en viss referensdag 

• Alla bidrag har egen referensdag

• Djurbidrag betalas, om det sammanlagda beloppet av direkta 

jordbrukarstöd som betalas under stödåret är minst 500€ 

• En förutsättning för identifiering och registrering av djur: Fåren och getterna 

ska finnas på registrerade djurhållningsplatser och uppgifterna om djuren 

ska vara uppdaterade i får- och getregistret
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Referensdatum 2023
• Referensdatum = administrativ term

• Referensdatum gäller alla djurbidrag fr.o.m. år 2023

• Bidrag beviljas endast för de djur som den bidragssökande har i sin besittning på referensdagen och 

vars uppgifter är rätt i registret från referensdagen fram till slutet av perioden för fastställande av 

stödet

• På referensdatumet måste följande uppgifter om djuret vara i sin ordning i djurregistret: 

• kön 

• anmälningar om ankomst och utmönstring

• Ett djur berättigar inte till bidrag under stödåret om 

• djuret föds efter referensdagen, eller 

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

eller 

• den som var djurets innehavare i djurregistret på referensdatumet inte har ansökt om bidraget i fråga 
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Anmälningarna ska göras inom 7 dagar från 

händelsen, undantag födelseanmälan för 

lamm/killingar inom 90 dagar



Referensdatum 2023

Bidrag Referensdagens datum

Bidrag för tackor 31.1.2023

Bidrag för slaktlamm 10.1.2023 och 1.6.2023

Bidrag för hongetter 31.1.2023

Bidrag för slaktkillingar 10.1.2023 och 1.6.2023
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Bidrag för tackor
Stödvillkoren Period för fastställande, mängd, grund för 

betalning, betalning

Stödålder: minimi. 12 månader, född senast 31.12.2022

Minimi 20 bidrags berättigande tackor i ens besittning

uppgifterna om tackan är korrekta i får- och getregistret på 

referensdagen och därefter

Maximiantalet bidrags berättigande tackor kan vara högst det 

antal lamm som fötts på gården under stödåret.

Anmäl också antalet dödfödda lamm och tackornas kastningar till 

får- och getregistret

Om du börjar hålla får under stödåret, begränsar antalet lamm 

som fötts inte det maximala antal tackor på din gård som 

berättigar till bidrag

Gängse produktionssätt iakttas på din gård.

Anmäl till får- och getregistret senast 31.1.2024 de lamm som har 

fötts under stödåret

fastställande av stöd 1.2–31.12.2023

65€/djur AB finländska fastlandet

120€/djur AB-området yttre skärgård

Bidrag för tackor kan betalas för ett och samma 

djur till flera stödsökande på basis av antalet 

bidrags berättigande dagar

Bidraget betalas i en rat på basis av 

stödberättigande dagarna för de bidrags 

berättigande djur som sökanden haft i sin 

besittning som bestäms utifrån information från 

får- och getregistret (1.2.-31.12.)
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Hur de bidrags berättigande dagarna räknas 
inom bidraget för tackor

Situation De bidrags berättigande dagarna räknas för 

tiden

En tacka finns på din gård hela året och uppfyller 

bidragsvillkoren på referensdagen 31.1.2023
1.2–31.12.2023

Du köper en bidrags berättigande tacka till gården 

under tiden 1.2–31.12.2023.
dagen efter inköpsdagen – 31.12.2023

En bidrags berättigande tacka utgår ur din 

besittning under tiden 1.2–31.12.2023.
1.2.2023 – dagen för avlägsnande
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Bidrag för hongetter
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Stödvillkoren Period för fastställande, mängd, grund för 

betalning, betalning

Stödålder: minimi. 12 månader, född senast 

31.12.2022

Minimi 20 bidrags berättigande hongetter i ens 

besittning

uppgifterna om hongeten är korrekta i får- och 

getregistret på referensdagen och därefter

din gård har ingått avtal med en anläggning som 

förädlar mjölk eller gården har en godkänd 

livsmedelslokal

Gängse produktionssätt iakttas på din gård.

fastställande av stöd 1.2–31.12.2023

120€/djur AB finländska fastlandet

120€/djur AB-området yttre skärgård

Bidrag för hongetter kan betalas för ett och samma 

djur till flera stödsökande på basis av antalet 

bidrags berättigande dagar

Bidraget betalas i en rat på basis av 

stödberättigande dagarna för de bidrags 

berättigande djur som sökanden haft i sin besittning 

som bestäms utifrån information från får- och 

getregistret (1.2.-31.12.)



Hur de bidrags berättigande dagarna räknas 
inom bidraget för hongetter
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Situation De bidrags berättigande dagarna räknas för 

tiden

En honget finns på din gård hela året och uppfyller 

bidragsvillkoren på referensdagen 31.1.2023
1.2–31.12.2023

Du köper en bidrags berättigande honget till 

gården under tiden 1.2–31.12.2023.
dagen efter inköpsdagen – 31.12.2023

En bidrags berättigande honget utgår ur din 

besittning under tiden 1.2–31.12.2023.
1.2.2023 – dagen för avlägsnande



Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar
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Stödvillkoren Period för fastställande, mängd, grund för 

betalning, betalning

Stödålder: högst 12 månader, fötts tidigast 

11.1.2022

Djuret har inte fått avkomma

Slaktvikt:

Lamm: 18kg

Killing: 10 kg

Djurhållningsperiod: minst 10 dagar utan avbrott 

före slakten

Slaktats i ett slakteri som har anmält sig till 

Livsmedelsverket
Lista över slakterier

fastställande av stöd 1.2–31.12.2023

30€/djur hela Finland

Bidraget för slaktlamm och slaktkillingar bestäms på 

basis av uppgifterna i får- och getregistret om 

slaktlamm och slaktkillingar som slaktats

Bidraget för slaktlamm och slaktkillingar betalas i en 

enda rat. Bidraget betalas till den sista 

stödsökanden för vilken stödvillkoren uppfylls.

https://www.ruokavirasto.fi/sv/livsmedel3/livsmedelsbranschen/produkt--och-branschspecifika-krav/slaktverksamhet/slakterier/slakteriets-anmalan-till-bidragssystemet/lista-over-slakterier-som-har-anmalt-sig-till-bidragssystemet/


Gängse produktionssätt

• Bidrag för tackor:

• sälja får till livs eller till slakt och få inkomst av det

• Bidrag för hongetter:

• leverera getmjölk eller produkter tillverkade av getmjölk till försäljning och få 

inkomst av det

• gården ska ha ett avtal med en förädlande anläggning eller gården ska ha en 

godkänd livsmedelslokal senast 24.1.2023.

‒ bifoga till ansökan avtalet om produktion av getmjölk eller anmälan om att du har en 

godkänd livsmedelslokal. Du kan inte välja båda alternativen. Det räcker att du 

uppfyller den ena av förutsättningarna
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Djurhållningsperiod

• Ett slaktlamm eller en slaktkilling ska under stödåret vara i gårdens 

besittning utan avbrott i minst 10 dagar före slakten för att man ska 

kunna få bidrag för slaktlamm eller slaktkillingar

• Bidraget betalas till den sista stödsökanden för vilken stödvillkoren 

uppfylls

• Djurhållningsperioden kan börja före slaktlammets eller slaktkillingens 

referensdatum genast från ingången av stödåret
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Djurhållningsperiod
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Situation 10 dagars djurhållningsperiod

Ett lamm eller en killing har varit i din besittning 

1.1–10.1.2023. Djuret slaktas 11.1.2023

Djurhållningsperioden är 1.1–10.1.2023.

Bidrag för slaktlammet eller slaktkillingen kan fås, eftersom djuret har varit i 

din besittning i minst 10 dagar utan avbrott före slakten.

Ett lamm eller en killing har varit i din besittning 

1.1–10.1.2023. Djuret slaktas 10.1.2023.

Djurhållningsperioden är 1.1–9.1.2023.

Bidrag för slaktlammet eller slaktkillingen kan inte fås, eftersom djuret inte 

har varit i din besittning i minst 10 dagar utan avbrott före slakten.

Ett lamm eller en killing har varit på A:s gård 

1.1–1.6.2023.

Lammet eller killingen har varit på B:s gård 2.6–

30.6.2023.

Djuret slaktas 1.7.2023

A:s djurhållningsperiod är 1.1–1.6.2023.

B:s djurhållningsperiod är 2.6–30.6.2023.

B kan få bidrag för slaktlammet eller för slaktkillingen. Bidraget betalas till 

den sista stödsökanden för vilken djurhållningsperioden uppfylls.

Ett lamm eller en killing har varit på A:s gård 

1.1–1.6.2023.

Lammet eller killingen har varit på B:s gård 2.6–

5.6.2023.

Djuret slaktas 6.6.2023

A:s djurhållningsperiod är 1.1–1.6.2023.

B:s djurhållningsperiod är 2.6–5.6.2023. Djurhållningsperioden 10 dagar 

uppfylls inte.

A kan få bidrag för slaktlammet eller slaktkillingen. Bidraget betalas till den 

sista stödsökanden för vilken djurhållningsperioden uppfylls.



Sammanfattning: Vad har ändrats till år 2023?
2023

Referensdatum I fråga om bidrag för tackor och bidrag för 

hongetter 31.1. I fråga om bidrag för slaktlamm 

och slaktkillingar 10.1 och 1.6.

Bidrag för hongetter Gården ska ha ett avtal med en förädlande 

anläggning eller gården ska ha en godkänd 

livsmedelslokal

Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar Slaktlammet eller slaktkillingen ska under stödåret 

vistas på gården utan avbrott i minst 10 dagar före 

slakten 

Betalning av bidrag När det gäller bidrag för tackor och bidrag för 

hongetter kan bidrag för samma djur betalas till 

flera stödsökande på basis av stödberättigande 

dagar 

När det gäller bidrag för slaktlamm och 

slaktkillingar betalas bidraget till den sista 

stödsökanden för vilken stödvillkoren uppfylls
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Ersättning för djurens 
välbefinnande (EDV) 

FÅR OCH GETTER16.1.2023

Beda Öhman



Allmänt om EDV

• År 2022 villkor: I slutet av år 2022 födda lamm och killingar ska vara 

registrerade senast 31.1.2023 för att lammen och killingarna ska kunna 

beaktas när djurantalen i samband med ersättningen för välbefinnande för 

2023 beräknas

• 1- årig förbindelse för tiden 1.1. - 31.12.2023. 

• Ansökan om förbindelse och utbetalning senast 2.2.2023 i Vipu-tjänsten

• Sökanden eller hans eller hennes make ska ha fyllt 18 år senast den 

31.12.2022.

• Villkorlighet och anmälning av jordbruksmark
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Allmänt om EDV
• Djurens märkning och registrering ska vara tidsenlig

• Man kan välja en eller flera åtgärder för en eller flera djurarter

→ Välbefinnandeplan är obligatorisk åtgärd för alla djurarter

• De valda åtgärderna ska ha påbörjats senast 1.1.2023.

• Villkoren för de valda åtgärderna ska följas för alla djur i gårdens besittning, också för 

djur som befinner sig på en annan gårds djurhållningsplats.

• Ändringar ska meddelas skriftligt till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inom 15 

arbetsdagar från händelsen 

• Ex. Minskat antal djur, förändring i besittning, force majeure / exceptionella förhållanden

• Handlingar och dokument som gäller villkoren för år 2023 ska förvaras i 4 år (till 

31.12.2027.)

• Betalas med uppgifterna i Får- och getregistret som grund i november 2023 (för perioden 

1.1.-30.6.) och i juni 2024 (för perioden 1.7.-31.12.), uppskattning
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Minimidjurantal och valbara åtgärder

• Kravet på minimi antal djur 

bör uppfyllas hela tiden; får 

och getter 5 de
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Djurslag
Djurenheter 

(de)

Får och getter (över 1 år) 0,2

Lamm och killingar (minst 2 

mån.)
0,06

Välbefinnandeplan

Får och getter

Förbättrande av förhållanden

Betesgång



Välbefinnandeplan för får och getter 17 €/de

Välbefinnandeplanen är en årlig plan för hantering och 

utveckling av verksamheten, som innehåller gårdsspecifika 

åtgärder för fårens och getternas välbefinnande, hälsovård 

och biosäkerhet. I välbefinnandeplanen ska med hänsyn till 

gårdens förhållanden och produktionssätt beskrivas:

• Förhållanden på djurhållningsplatsen

• Beredskap för störningar på gården

• Förverkligande av produktionen

• Förverkligande av djurgruppvis baserad utfodringsplan, 

grovfoderanalys och annan utfodring av djur

• Förbättring av djurens välbefinnande

• Möjliga observationer och utvecklingsbehov

Utfodringsplan omfattande alla djur från två 

veckors ålder:

• Skriftlig, djurgruppvis baserad på kalkyler och 

grovfoderanalys

• Djurens tillväxt, produktionsnivå och -

produktionsperiod ska beaktas

• Grovfoderanalysen ska göras av grovfodret 

från den aktuella  skördesäsongen (exklusive 

beten och halm)
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Villkoren för åtgärden ska iakttas för alla får och getter som gården har i sin besittning

Lämna in välbefinnandeplan(er), utfodringsplan och foderanalys  senast 2.2.2023 i Vipu-tjänsten



Mall för välbefinnandeplan: 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/tuet-ja-

rahoitus/ehk/sv/valbefinnandeplan_farochgetter.pdf
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- Uppföljning av foderförbrukning
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- Passlig djurtäthet
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Förbättrande av förhållandena för får och getter (1/2) 
94€/de

• Villkoren för åtgärden ska iakttas i fråga om alla får och getter 

som gården har i sin besittning

• Alla djur i gruppboxar;

• välströad och mjuk liggplats med helt golv, där alla djur får plats att ligga ner 

samtidigt

• utrymmet per bagge eller bock bör vara minst 2 m²/djur

• Hållande i ensambox endast i undantagsfall;

• Ytan på ensamboxen ska vara minst 2 m2/djur, djuret ska obehindrat 

kunna svänga sig runt och kunna se andra djur av samma art
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Förbättrande av förhållandena för får och getter 
(2/2)

• Lammningsbox;

• tackor och deras nyfödda lamm ska ha en golvyta som är minst 2,2 m² 

• boxen ska kunna värmas upp och/eller vara värmeisolerad

• kraven på lammningsboxar gäller inte för tackor som går på bete.

• Lammningskammare;

• lamm från 2 veckor gamla fram till avvänjningen

• kraven på lammkamrar gäller inte för lamm som går på bete.
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Betesgång för får och getter 33€/de
Kan inte väljas av gård med förbindelse om ekologisk husdjursproduktion

• Villkoren ska iakttas i fråga om gårdens alla över 3 månader 

gamla får och över 12 månader gamla getter

• Får och getter ska släppas på bete under minst 90 dagar

• Baggarnas och bockarnas betesgång kan ersättas med 

utomhusvistelse

• På betet ska getterna ha möjlighet att tillgodose sitt medfödda 

behov av att klättra

• Det ska föras journal över betesgången
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Allmänt om övervakning

• Övervakning utförs i form av kontroll på plats och den omfattar åtminstone 5 procent av 

stödsökandena. Urvalsmetoder: slumpmässigt (ca.25%) och viktat urval (ca. 75%) 

• Förutom gårdskontroller utförs administrativa kontroller, bl. a. korsgranskningar

• Anmälan om kontroll får göras högst 48 timmar innan 

• Kontrollen på plats ska utföras inom 48 timmar från anmälan

• Kontrollen har påbörjats då anmälan om den gjorts

• Uppgifterna körs sedan från registret till programmet som grund för övervakning

• Anmälningar gjorda till registren noteras inte efter detta, förutom om 

tid för anmälan ännu återstår 

• Vissa kvittenser/handlingar kan vid behov kompletteras i efterhand

• Rättelseyrkan kan göras över stödbeslut som baserar sig på övervakningen
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Tilläggsuppgifter www.livsmedelsverket.fi

• Anvisningar för ansökan om EU:s djurbidrag för år 2023 (på kommande) 

• Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande år 2023

• Anvisningar rörande märkning och registrering av får och getter 

• Lagstiftning rörande djurskydd för får och getter

• Krav på journalföring av jordbruksproduktion 
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Djurövervakarnas kontaktuppgifter

• Egentliga Finlands NTM-central;

• Henna Ekman, 050 3807 131

• Sanna Lempiäinen, 050 3960 559

• Beda Öhman, 050 3961 340

• Anniina Kivistö, 050 3955 146

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

• Nylands NTM-central;

• Henrika Taimiaho, 050 380 7625

• Cecilia Avén, 050 396 7495

• Elina Tasanko, 050 334 3153

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

Egentliga Finlands NTM-central

Jordbruksenheten16.1.2023      

Beda Öhman
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