
Stödutbildning våren 2023 - Husdjursstöd 

Regionförvaltningsverkets granskningar på gårdar och stödövervakningar (nötkreatur) 

Frågor och svar: 

1. Gäller 30 gårdar i hela Finland? 

Svar: 30 gårdar i Sydvästra Finland 

 

2. Om djuren endast betar på vårdbiotoper, är de då produktionsdjur? 

Svar: Om man lyfter stöd för djuren är de produktionsdjur 

 

3. Angående läkemedelsbokföring, räcker det om man antecknar alla medicineringar i Naseva eller 

måste det också finnas en skriftlig bokföring? 

Svar: Naseva räcker som bokföring 

 

Djurbidrag, ersättning för djurens välbefinnande för nöt 

Nylands NTM-central 

 

Frågor och svar: 

1. Kan man söka djurstöd fast man inte äger eller arrenderar åkermark? 

Svar: Jo, det kan man. Returnera blankett 102A till kommunen senast 15.6.2023 

 

2. Vilka områden hör till AB-området yttre skärgård? 

Svar: Här finns en lista på områden. https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2022/20221379  

 

 

https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2022/20221379


 

3. När man skickar djur till slakt 10.1 så ska man då meddela 11.1 som utmönstringsdatum? 

Svar: Nej, om djuret skickas till slakt 10.1 meddelas 10.1 som utmönstringsdatum till registret.  

Utmönstringsdatumet är alltid den dag som djuret far från gården/kommer till gården/dagen 

då djuret avlidit på gården. 

 

4. Får man tjur bidrag för avelstjurar? 

Svar:  Avelstjurar är tjurbidrags stödberättigade år 2023, även fast den fått stöd år 2022 och/eller 

tidigare. Du kan få bidrag för tjurar för en tjur eller stut, om bidrag för nötkreatur i yttre 

skärgården inte har betalats för djuret år 2023. 

 

Obs. Ett bidrag för nötkreatur som betalats för djuret år 2022 eller tidigare hindrar inte att bidrag 

för tjurar betalas år 2023. 

 

5. När fyller djuret 11 månader om den är tex född 29.3? 

Svar: Tex om djuret är född 29.3.2023 fyller djuret 11 månader 29.2.2024 (skottår) i andra fall 

fyller djuret 11 månader 1.3. 

 

6. Får man slaktbidrag för kviga även om man anmält den för mjölkproduktion? 

Svar: Jo, användningsområde har ingen skillnad bara övriga villkor för bidraget uppfylls. 

 

 

7. Det stod att kön och registreringsdatum ska vara rätt på referensdatum. Hur är det med kvigans 

användning, om den är slakt eller diko, hur påverkar det? Eller påverkar det? 

Svar: Det vill säga att användningssättet kan ändras tidigast 1.2.2023, eftersom det slutliga antalet 

djur för stödåret 2022 kommer att bekräftas den 31.1.2023 

 

8. Är det engångsbetalning för tjurar och kvigor eller årlig betalning? 

Svar:  Båda betalas ut i två rater. Bidraget för slaktkvigor betalas ut i en rat. 

 

9. Hur långt fram ska utfodringsplanen sträcka sig? Man köper kanske nytt foder under året. 

Svar: Utfodringsplanen ska vara i kraft hela förbindelseperioden.  

 

10. Ska utfodringsplanen skickas in om den ändras? Eller räcker det med att den är up-to-date hemma? 

Svar: När man tar i bruk nya fodret ska en ny utfodringsplan göras som baserar sig på nya fodrets 

kalkyler. Man behöver inte skicka in nya planen under året, det räcker att uppdaterade planen finns 

på gården. 

 

11. Ska ensamboxen också vara 2,25 m2 för nyfödda kalvar? 

Svar: Nej, Boxen för en kalv som ska hållas i en ensambox ska ha minst samma bredd som kalvens 

mankhöjd och boxens längd ska vara minst kalvens längd mätt från mulspetsen till den bakre 

spetsen på tuber ischii(sittbenet) multiplicerat med 1,1. 

 

Om en kalv som är under åtta veckor gammal hålls i en ensambox, ska boxens väggar vara sådana 

att de tillåter ögonkontakt och direkt beröring med de andra nötkreaturen. Av veterinärmedicinska 

skäl kan en kalv dock hållas i en box med kompakta väggar. 

 



För åtgärden förbättrande av förhållandena för kalvar ska varje kalv ha ett utrymme på 2,25 

kvadratmeter i gruppboxen. 

 

12. För välbefinnandestödet fordras 15 de. Är det så att till exempel välbefinnandeplan ej behövs för 

mindre besättningar?  

Svar: Välbefinnande plan behövs inte om gården inte uppfyller djurtätheten på 15 de. 

Välbefinnande stödet kan där med inte utbetalas. 

 

13. Kraven ska vara uppfyllda 1.1. Om man inte har råmjölk nedfrusen den 1.1 som är Brix-mätt 

betyder det då att det kravet inte är uppfyllt? 

Svar: Stämmer, Brix mätningen ska vara utförd före nedfrysningen. 

 

14. Så då kan man Brix-mäta när man tar upp det ur frysen? Fastän fruset från 2022? 

Svar: Nej, mätningen ska vara utförd innan nedfrysning och bokförd. 

 

15. Varför måste man ha Brix-mätare? Aldrig haft problem med råmjölk förut och fryser endast från kor 

som har bra råmjölk 

Svar: Man måste mäta råmjölken med en Brix-mätare och föra journal om frysmjölkens kvalitet 

(mätresultat, datum) för att fylla villkoren för åtgärden förbättrande av förhållanden för kalvar. 

 

16. Om man har en oxe och resten kvigor måste alltså oxen ha en egen box? (gäller mjölkgård) 

Svar: Jo, oxe får vara med kvigor i samma box. 

 

17. Du skrev nyss om 120 dagars betesgång. Är det inte 120 dagar utevistelse som gäller? 

Svar: Jo, utevistelse inte betesgång. 

 

18. Det gällde att djur av olika kön som är över 8 månader inte får vara i samma box? 

Svar: Rätt, på höglandsboskap är åldern 10 månader 

 

19. För vilka djur får man inte göra ändringar om slakt eller diko födda 2022 eller 2023? 

Svar: Djur som är för tillfället i liv och har samlat stöd för år 2022. 

 

20. Han highland-nötkreatur söka bidrag för åtgärden förbättrande av förhållandena för kalvar? 

Svar: Jo, det kan man. Åtgärderna förbättrande av förhållandena för kalvar samt förbättrande av 

förhållandena för nötkreatur för hankönade nötkreatur i ersättningen för djurens 

välbefinnande kan sökas. Kraven gällande ytorna gäller även för ytor under tak på ett sätt 

som är realistiskt tillgängliga för djuren på gården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Djurbidrag, ersättning för djurens välbefinnande för får och getter 

Egentliga Finlands NTM-central 

 

Frågor och svar: 

1. Vad betyder det att kraven på märkning och registrering inte ingår i kraven för villkorlighet? 

Betyder det att om ett vuxet får till exempel tappat ett märke så kan man inte få stödsanktion för 

det? 

Svar: Påföljder från övervakningen för märkning och registrering påförs inte längre till 

jordbruksstöden. Om det kommer påföljder från övervakning av märkning och registrering så 

minskas det från de sökta djurbidragen och ersättning för djurens välbefinnande. 

 

Helt omärkta djur avkastas från de djurstöden och bidragen var djuret är bidragsberättigad 

som gården har sökt. Om ett djur saknar ett öronmärke leder inte till stödminskning för 

djuret kan identifieras från EU-signumet.  

 

2. Börjar en tacka räknas som bidrags berättigande samma dag den fyller 1, trots att detta sker efter 

referensdagen? 

Svar: Tackan börjar samla bidragsberättigade dagar direkt den dagen tackan fyllt 1 år, med 

förutsättningarna att man har sökt bidrag och djurets kön samt ankomst/utmönstrings-

datum är rätt i registret på referensdagen 31.1.2023. Tackan behöver inte ha fyllt 1 år före 

referensdagen. Tackan ska vara född senast 31.12.2022 för att vara bidragsberättigad år 

2023. 

 

3. Får ett får/tacka som används bara till landskapsvård och inte slaktas eller lammar inga stöd? 

Svar: Nej, ett får/tacka kan inte få stöd om man inte följer sedvanligt produktionssätt. Sedvanligt 

produktionssätt ska iakttas på din gård, om du ansöker om bidrag för tackor. Du ska sälja får 

som livdjur eller till slakt och få inkomster för dem. 

 

4. Kan man söka flera bidrag samtidigt? 

Svar: Ja, det kan man. 

 

 

Flera frågor och svar angående djurbidrag och ersättning för djurens välbefinnande: 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/djurstod/vanliga-fragor-om-djurstod/#bidrag-for-

slaktlamm-och-slaktkillingar 

 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/djurstod/vanliga-fragor-om-djurstod/#bidrag-for-slaktlamm-och-slaktkillingar
https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/djurstod/vanliga-fragor-om-djurstod/#bidrag-for-slaktlamm-och-slaktkillingar

