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Produktionskopplade stöd  2023 - 2027
Åtgärd Euro Andel
Di- och mjölkkor (AB-fastlandet och Åland) 43 900 000 43 %
Tjurar (fastland och Åland) 34 000 000 33 %
Nötkreatur (AB-områdets yttre skärgård) 2 200 000 2 %
Slaktkvigor (AB-området) 1 600 000 2 %
Tackor (AB-områdets fastland) 1 120 000 1 %
Tackor (Åland och yttre skärgården), hongetter (AB-området)880 000 1 %
Slaktlamm 1 100 000 1 %
Stärkelsepotatis 3 700 000 4 %
Specialväxter 13 200 000 13 %

101 700 000 100 %



Gemensam för alla djurbidrag
 Ansökan i början av varje år.
 Endast elektronisk ansökan i Vipu.
 Referensdatumet gäller alla djurbidrag.
 På referensdatumet måste följande uppgifter om djuret vara i sin

ordning i djurregistret:
o Kön
o Anmälningar om ankomst och utmönstring

 Alla bidrag som betalas på grund av utfodringsdagar i djurregistret
har räkningsperioden 1.2. – 31.12. och bidrag för samma djur kan
betalas till flera gårdar samma år. 



Bidrag för dikor och mjölkkor

 Ingen bidrag för dikokvigor. 
 Betalas i fastland AB och i fastland Åland
 På grund av utfodringsdagar i nötkreatursregistret. Räkningsperioden 

1.2. – 31.12. 
 Referensdatumet 31.1.2023
 Användningssätt och ras är inte stödvillkor. 
 Normal produktionssätt - Gården levererar mjölk eller produkter som 

förädlats av mjölk till försäljning eller säljer nötkreatur till livs eller till 
slakt. 

 Betalning i två rater (Februari och  Juni). 



Bidrag för tjurar

 Betalas i fastland Finland och i fastland Åland
 På grund av 60 dygn djurhållningsperioden efter djuret har fyllt 11 

månader.
 Bidraget betalas till den första stödsökanden för vilken stödvillkoren 

uppfylls 
 Bidraget betalas en gång under djurets livstid
 Referensdatumet 31.1.2023
 Normal produktionssätt - Gården säljer tjurar till livs eller till slakt 
 Betalning i två rater (Februari och i Juni). 



Bidrag för nötkreatur i AB yttre skärgården

 Betalas till mjölkkor och dikor (som har kalvat) och tjurar minst 12 
månader gammal. 

 På grund av utfodringsdagar i nötkreatursregistret. 
Räkningsperioden 1.2. – 31.12. 

 Referensdatumet 31.1.2023
 Betalning i två rater (Februari och i Juni). 



Bidrag för slaktkvigor i AB-område

 Betalas till slaktkvigor som är högst fyra år gammal och har slaktvikt 
minst 170 kg. 

 Betalas till den sista sökanden som har haft djuret i sin besittning 
minst 10 dygn före slakten.

 Referensdatumet 3.1.2023
 Betalning in en enda rat (Februari ?)



Bidrag för tackor
 Betalas till tackor minst 12 månader gammalt inom AB finländska 

fastlandet.
 Minimiantal djur är 20.
 Maximiantal djur är antalet lamm som fötts på gården 2023. 
 På grund av utfodringsdagar i får och getregistret. Räkningsperioden 

1.2. – 31.12. 
 Referensdatumet 31.1.2023
 Normal produktionssätt - Gården säljer djur till livs eller slakt. 
 Betalning in en enda rat (Juni)



Bidrag för tackor och hongetter
 Betalas till tackor inom åländska fastlandet och AB-områdets yttre skärgård

och till hongetter inom AB område.
 Betalas till djur minst 12 månader gammalt. 
 Minimiantal djur är 20
 På grund av utfodringsdagar i får och getregistret. Räkningsperioden 1.2. –

31.12. 
 Normal produktionssätt för tackor:  Gården säljer djur till livs eller slakt. 
 Normal produktionssätt för hongetter:

o Gården ska leverera getmjölk eller produkter tillverkade av getmjölk till
försäljning. 

o Gården ska ha ett avtal med en förädlande anläggning eller gården ska ha 
en godkänd livsmedelslokal. 

 Referensdatumet 31.1.2023
 Betalning i en enda rat (Juni)



Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar
 Betalas inom hela Finland till djur som är slaktade yngre än 12 

månader. 
 Slaktvikt för lamm är minst 18 kg och för killingar minst 10 kg. 
 Betalas till den sista sökanden som har haft djuret i sin besittning 

minst 10 dygn före slakten.
 Referensdatumet 3.1.2023 eller 1.6.2023
 Betalning in en enda rat (Juni)



Arealbaserade stöd
Bidrag för stärkelsepotatis
 Betalas inom hela Finland.
 Producenten ska ha ett avtal med stärkelsefabriken.
 Betalning i två rater (December och Juni). 

Bidrag för specialväxter
 Betalas till vissa växter inom hela Finland och till frilandgrönsaker

inom AB-område. 
 Betalning i två rater (December och Juni). 


