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Allmänt om får- och getbidraget

 Bidragen söks genom anmälan om deltagande, är i kraft tillsvidare (vipu eller bl.nr. 184)

 Registrering som hållare av får/getter, samt registrering av djurhållningsplatser

 Märkning och registrering av djuren i enlighet med Livsmedelsverkets anvisningar

 En uppdaterad djurhållningsplatsvis hållen djurförteckning (om inte enbart elektronisk) 

 Aktiv jordbrukare

 Det är viktigt att upprätthålla uppgifterna i djurregistret: utbetalnig av stöd sker med
uppgifterna i registret som grund

• Bidragets storlek utgår från de till bidrag berättigade djurens medeltal och
antal stödberättigade dagar

• Uträkning av medeltal: enskilda djurs stödberättigade dagar slås ihop och
delas med 365 

 Bidragen betalas på våren/sommaren på stödåret påföljande år i en rat
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 Uppgifterna i får- och getregistret ska hållas uppdaterade
• händelser (köp, utmönstring, förflyttning, införsel och utförsel ) ska vara registrerade i 

registret på den 7:e dagen från händelsen 
• Med undantag för anmälan om lamning/killingfödsel

(= födelseanmälan av lamm eller killing) som kan göras
6 månader från händelsen (182,5 dygn)
• Aktuellt: Lammningar ska vara införda i registret inom januari månad (trots att tid

för anmälan på 6 mån kvarsår) för att de ska kunna beaktas för stödåret 2019!

 Försenade anmälningar
• Om anmälan är försenad, om så med bara en dag, går djurets stöd förlorat för hela 

stödåret
• Förutsätter ingen övervakning utan djuren förkastas ur stöden automatiskt, med

uppgifterna i registret som grund, (i ersättningen för djurens välbefinnande via 
övervakning). 
Därtill kan det leda till påföljder i enlighet med regelverket för övervakning. 

• Kan vid övervakning leda till en påföljd i tvärvillkoren om dröjsmålet i alla anmälda
uppgifter från årets början till övervakningstillfället är över 10 % 
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Djurförteckning

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 djur-förteckningen
senast på den 3:e dagen från händelsen. 

Alla händelser ska vara anmälda till registret
elektroniskt direkt till får- och getregistret på den
7:e dagen efter händelsen, med undantag för 
anmälan om födslar.

Alla händelser ska vara anmälda till registret på den
7:e dagen efter händelsen, med undantag för anmälan
om födslar.

Födelseanmälan: anmälan om lammning och födslar
av killingar ska anmälas till registret senast inom
6 månader från händelsen eller tidigare om djuret
flyttas innan det uppnår 6 månaders ålder. 

Födelseanmälan: anmälan om lammning och födslar av 
killingar ska anmälas till registret senast inom
6 månader från händelsen eller tidigare om djuret
flyttas innan det uppnår 6 månaders ålder.



2020 TACKOR 
AB-område; ca 45€/djur , 
yttre skärgård; ca 100€/djur 

HONGETTER; ca 80€/djur SLAKTLAMM; ca 25 €/djur SLAKTKILLINGAR; ca
25 €/djur

Stödberättigande, ålder Över 12 mån Över 12 mån Max. 12 mån Max. 12 mån

Övriga stödvillkor Gården ska ha i sin 
besittning i genomsnitt 
minst 20 bidrags-
berättigande tackor.

Antalet till stöd berättigade
tackor kan högst vara lika 
stort som antalet lamm
födda på gården år 2020. 
Undantaget nya
producenter. 

Försäljning av djur till liv 
eller slakt och i övrigt bör
villkoren för gängse
produktionssätt uppfyllas. 

Gården ska ha i sin 
besittning i genomsnitt 
minst 20 bidrags-
berättigande hongetter.

Mjölkmängden per tacka
bör vara minst 400 liter.

Leverera getmjölk eller 
produkter av getmjölk till 
försäljning och i övrigt bör
villkoren för gängse
produktionssätt uppfyllas.

Bokföring över mjölk-
produktionen och -
försäljningen -> Blnr 410 
jämte bilagor till kommunen 
senast 31.1.2021.

Slaktvikt på minst 18 kg. 

Slaktat i ett slakteri som 
godkänts av 
Livsmedelsverket.

Slaktvikt på minst 10 kg. 

Slaktat i ett slakteri som 
godkänts av 
Livsmedelsverket.

Krav på besittning Inget krav på besittningstid. Inget krav på besittningstid I sökandens besittning i 
minst 30 dygn under de 50 
sista dygnen före slakt.

I sökandens besittning i 
minst 30 dygn under de 50 
sista dygnen före slakt.



 Verifikat; bilagor med vilka uppgifterna i registret och djurförteckningen (om inte
elektronisk) verifieras

 Observera rätt dag = då djuret anlänt till eller avlägsnats från gården

 Köp; 

• Köp producenter emellan

 Utmönstring;

• Djur som sålts som livdjur (köp gårdar emellan)

• Djur som sålts till slakt

• Djur som överlåtits till kadaverinsamling

• Djur som slaktats på gården

• Försvunna djur
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 Djurtrafik: köp producenterna sinsemellan;

Det är bra att på kvittot/fakturan etc. anteckna datum då ett djur har flyttats

 Dokumentering av utmönstringsdag:

• Avlidet djur

• På gården slaktat djur

Ett försvunnet djur  någon form av dokument ur vilket den senaste 
observationen av djuret framgår t.ex. betesjournal.

 Spara verifikaten stödåret + 4 kalenderår
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Ett skriftligt verifikat, bild eller 
annat bevis på att djuret har 
utmönstrats.
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ERSÄTTNING FÖR DJURENS 
VÄLBEFINNANDE 2020

Får och getter



Allmänt om ersättningen för djurens välbefinnande

 1- årig förbindelse för tiden 1.1. - 31.12.2020 

 Ansökan om förbindelse och utbetalning senast 31.1.2020 i Vipu-tjänsten eller med
blankett 472 (www.livsmedelsverket.fi)

 Aktiv jordbrukare

 Basnivån i stödets olika åtgärder utgår från djurskyddslagstiftningen  villkor för 
beviljande av stödet är att grundläggande lagstiftningen för varje åtgärd följs,
(se förbindelsevillkoren bilaga 2)

 Djurens märkning och registrering ska vara tidsenlig

• Anmälan om födslar ska anmälas till registret senast inom 6 månader från
händelse. För djur som fötts under slutet av året bör anmälan om födsel göras
innan slutet av januari 2021 (trots att tid för anmälan på 6 mån kvarsår). Detta
för att djurantalet ska kunna beaktas vid beräknandet av stödet för djurens
välbefinnande. 

 Obs. För stödåret 2019 del 31.1.2020!
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 De valda åtgärderna ska ha påbörjats senast 1.1.2020

 Villkoren för de valda åtgärderna ska följas för alla djur i gårdens besittning, också för 
djur som befinner sig på en annan gårds djurhållningsplats.

 Betalas med uppgifterna i Får- och getregistret som grund i december 2020 
(för perioden 1.1.-30.6.) och i juni 2021 (för perioden 1.7.-31.12.)

 Kravet på minimi antal djur bör uppfyllas hela tiden; får och getter 5 de

• Får/get över 12 mån 0,2 de

• Lamm/killing över 2 mån 0,06 de

 Om förändringar ska meddelas skriftligt till kommunens landsbygds-
näringsmyndighet inom 15 arbetsdagar från händelsen

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

 Handlingar och dokument som gäller villkoren ska förvaras till 31.12.2024.
10

Allmänt om ersättningen för djurens välbefinnande



Förändringar i förbindelsevillkor år 2020, får och getter

År 2020 har inga förändringar skett i åtgärderna i förbindelsen. 
Inte heller i lagstiftningen som ligger som grund för kraven har
ändrats.

Ett ändringsförslag av § 12 i statsrådets förordning rörande
skydd av får (587/2010) ligger för utlåtande. 
Ändringsförslaget rör foderhäckens kant. 
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Åtgärder inom ersättningen för djurens välbefinnande 
och ersättningens storlek:

12

Ersättningen för åtgärderna betalas per djurgrupp. Ersättning betalas för alla åtgärder 
för djurgrupperna får/getter över 12 mån och lamm/killingar över 2 mån.

Åtgärder för får och getter €/ de

3.1 Utfodring av får och getter 10

3.2 Förbättrande av de förhållanden under vilka får och getter hålls 55

3.3 Skötsel av får och getter    (ersättningen för får/getter) 51/ 33

3.4.a Betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för får och getter 33

3.4.b Långvarig betesgång under betesperioden för får och getter 8

3.4. Antingen a eller b. 
Kan inte väljas av gård
med förbindelse för 
ekologisk husdjurs-
produktion



3.1 Utfodring av får och getter 10 €/de

 Villkoren för åtgärden ska iakttas för alla får och getter som 
gården har i sin besittning.

Utfodringsplan omfattande alla djur från två veckor ålder:
• Skriftlig, djurgruppvis baserad på kalkyler och grovfoderanalys
• För får beaktande tillväxt, produktionsstadium och -nivå
• För getter beaktande tillväxtstadie, period i laktation och

mjölkproduktion
• Skild plan för inne- och uteutfodringsperioden

Grovfoderanalysen ska göras av grovfodret från den aktuella
skördesäsongen (ensilage) 

 Djuren ska ha kontinuerlig tillgång till friskt dricksvatten och
säkerställande att vattnet inte fryser ska göras. 
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3.2 Förbättrande av de förhållanden under vilka får och 
getter hålls 1/2  55 €/de

 Villkoren för åtgärden ska iakttas i fråga om alla får och getter som 
gården har i sin besittning

 Liggytan ska ha fast botten, vara bra ströad och mjuk. Alla djur ska
rymmas att ligga ner samtidigt

 Kontinuerlig tillgång till friskt vatten

 Djuren hålls i gruppboxar, vilkas utrymmeskrav är:
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Bockar och



3.2 Förbättrande av de förhållanden under vilka får och 
getter hålls 2/2 

Hållande i ensambox endast i undantagsfall:
• Ytan på ensamboxen ska vara minst 2 m2, djuret ska

obehindrat kunna svänga sig runt och kunna se andra
djur av samma art

Lammkammare:
• För minst 2 veckor gamla lamm fram till avvänjning
• Min. 0,2 m² / lamm
• Kravet gäller inte för betesgående lamm
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3.3. Skötsel av får och getter 1/2    51 €/ey / 33 €/ey

 Villkoren för åtgärden ska iakttas i fråga om alla får och getter som 
gården har i sin besittning.

 Får som är över 1 år gamla ska klippas två gånger/år, bokförs

 Plan för bekämpning av parasiter

• För förbindelseåret

• Planen innehåller rekommendationer om genomförande av 
betesrotation samt medicinering

• Planen görs upp av en veterinär, ensam eller tillsammans med 
en expert på får

 Spillningsprov ska tas min. 2 gånger/år, även om planen för 
bekämpning av parasiter inte förutsätter detta
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3.3. Skötsel av får och getter 2/2

 Lamningsbox: tackor och deras nyfödda lamm ska ha en yta på min. 2,2 
m², ska kunna värmas upp och/eller isolerat utrymme

 Sjuk- och behandlingsbox:

• ska vara väl ströad, mjuk och med fast golv

• ensambox min. 2 m²/djur

• gruppbox min. 1,8 m²/djur

• möjlighet till tilläggsvärme

• kan byggas upp av ex. Lösa elemetkonstruktioner

• i gruppboxar ska finnas möjlighet till isolering av enstaka djur

 I sjuk- och behandlingsboxarna ska finnas kontinuerlig tillgång till
friskt dricksvatten

17



3.4 Betesgång och rastning för får och getter 1/2
Kan inte väljas av gård med förbindelse om ekologisk husdjursproduktion.

 Villkoren för åtgärden ska iakttas i fråga om gårdens alla får och getter som är 
minst 3 månader gamla
• Obs! utom hongetter och tackor som har högst två veckor kvar innan de ska föda 

samt hongetter och tackor under veckan efter killningen/lammningen

 Antingen a) eller b) alternativet kan väljas

 Journal över betesgång och rastning ska hållas

Getterna ska ha möjlighet att tillgodose sitt medfödda behov av att klättra

 Betesgången och rastningen får tillfälligt begränsas på grund av djur-
sjukdom. Gården ska dock ha ett veterinärutlåtande om de 
gårdsspecifika begränsningar som hänför sig till djursjukdom.

18



3.4a. Betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för 
får och getter, 33 €/de

• på bete min. 60 dagar under tiden 1.5.-30.9. 

och

• rastning min. 1 gång/vecka utanför betesperioden, med beaktande av 
väderförhållanden

ELLER

3.4b. Långvarig betesgång under betesperioden för får och getter, 8 €/de

• 90 dagar under tiden 1.5.-30.9.
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3.4 Betesgång och rastning för får och getter 2/2
Kan inte väljas av gård med förbindelse om ekologisk husdjursproduktion.



Allmänt om övervakning:

 Övervakning utförs i form av kontroll på plats och den omfattar åtminstone 5 procent 
av stödsökandena. Urvalsmetoder: slupmässigt (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

• Protokoll samt bilagor genereras ur tillämpningen/registren

• Anmälningar gjorda till registren noteras inte efter detta, förutom om
tid för anmälan ännu återstår

 Kvittenser/handlingar kan vid behov kompletteras i efterhand

• Utfodringsplanen i samband med ersättingen för djurens välbefinnande
kontrolleras vid gårdsbesöket

 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 2020 (på kommande) 

 Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande år 2020 

 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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