
Ersättning för djurens 

välbefinnande 2020 - fjäderfä

Stödinfo för husdjursgårdar 14.1.2020 i St. Karins / Tuorla

NTM-centralen i Egentliga Finland, källa: Livsmedelsverket



Aktuellt om 2019 års förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande

 Anmälan om de faktiska djurantalen år 2019 ska göras senast 17.2.2020 i 
Vipu-tjänsten eller på blankett 461 (livsmedelsverket.fi)

→ För de gårdar som ansökt om ersättning för djurens välbefinnande år 2019 
är det ett villkor för att stödet ska betalas!

• Om gården som åtgärd har valt förbättrande av de förhållanden under vil-
ka broilrar och kalkoner hålls (4.2), ska slaktpartirapporterna bifogas till 
anmälan om djurantalet

 Fastställande av ersättningen:
• Period under vilken antalet djurenheter räknas: Kalenderåret
• De faktiska djurantalen per djurgrupp första dagen i månaden, 
→ i fråga om broilrar det högsta antalet djur under 1-5 dagen i månaden
• de fyra månader då djurantalet varit lägst tas inte med i beräkningen → 

delas med 8 månader



Ersättning för djurens välbefinnande 2020 allmänt / aktuellt

 Ettårig förbindelse 1.1.2020-31.12.2020

 Genomförandet av de valda åtgärderna ska ha inletts 1.1.2020

 Ansökan om förbindelse och utbetalning senast 31.1.2020 i Vipu-
tjänsten eller på blankett nr 472 till landsbygdsnäringsmyndigheten 
(www.livsmedelsverket.fi)  
• I ansökan uppges de uppskattade djurantalen för år 2020
• De faktiska djurantalen anmäls senast 15.2.2021 (Vipu/461)

 Stödvillkoren för de valda åtgärderna ska iakttas i fråga om alla djur / 
fåglar som stödtagaren har och som berörs av åtgärden, också de 
som hålls på någon annans gård

 Betalas i december 2020 och juni 2021. 
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http://www.ruokavirasto.fi/
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Djurart Djurenheter 
(de)

Minimiantal djur

Fjäderfä värphöns 0,014 14 de (1000 st.)

broilrar 0,007 70 de (10 000 st.)

kalkoner 0,03 60 de (2000 st.)

Minimiantal djur i genomsnitt och djurenhetskoefficienter
(ska uppfyllas under hela förbindelseperioden med undantag för normala 
produktionsuppehåll)
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Åtgärder för fjäderfägårdar € /de

4.1 Utfodring och skötsel av fjäderfä 8

4.2 Förbättrande av de förhållanden under vilka 
broilrar och kalkoner hålls

10

4.3 Förbättrande av luftkvaliteten i
värphönserier

5

4.4 Stimulerande föremål för fjäderfä 7

4.5 Nivåer, ramper och sittpinnar (höns; 11, 
kalkoner; 14, broilrar; 34)

11 / 14 / 
34

Värphöns, broilrar och kalkoner, inte 
moderdjur



Allmänt om åtgärderna

 Aktiv jordbrukare

 Att den grundläggande lagstiftningen följs är ett villkor för att 
stödet ska beviljas (se kraven per åtgärd i slutet av 
förbindelsevillkoren för ersättningen för djurens välbefinnande, 
bilaga 2 från sidan 69)

 Antalet åtgärder/gård har inte begränsats. Möjligheterna att välja 
alternativ inom en åtgärd är dock begränsade.

 Ersättningen är per djurgrupp; betalas endast för den djurgrupp 
som åtgärdens villkor gäller.  

 Anteckningar, handlingar och dokument som gäller villkoren ska 
bevaras till 31.12.2024.
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Allmänt om åtgärderna

 I fråga om fjäderfä har det år 2020 inte skett några 
ändringar i förbindelsen jämfört med år 2019

 Ändringar ska meddelas skriftligen till 
landsbygdsnäringsmyndigheten inom 15 arbetsdagar

• T.ex. minskning av antalet djur, ändringar i 
besittningen, force majeure (oöverstigligt hinder) / 
exceptionell omständighet



4.1 Utfodring och skötsel av fjäderfä 8€/de

 Utfodringsplan: 
• för varje djurgrupp en skriftlig utfodringsplan som baserar sig på 

kalkyler och där djurens tillväxt, produktionsnivå och 
produktionsskede har beaktats

• T.ex. för värphönseri produktionsskede, antalet producerade ägg
för slaktfjäderfä ålder och slaktrapporter

 Proteinet i det spannmål som används vid utfodringen ska analyseras
(den skördeperiods spannmål som används)

 Till fåglarna ska som stimulerande foder ges hela korn som blandats i 
fodret

-> till värphöns, broilrar från en veckas ålder och
kalkoner från tre veckors ålder

 Slaktfjäderfä ska under de första uppfödningsdagarna få utfodring på 
papper. Efter det fungerar pappret som stimulerande föremål.
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4.2 Förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner 
hålls 10€/de

 Villkoren ska iakttas i fråga om alla broilrar och kalkoner som gården har i sin 
besittning.

 Sköt om förhållandena i uppfödningsanläggningen

 Som mätare av förhållandena används slaktpartirapporterna per fågelparti

• Broilrar - resultatet av bedömningen av hudinflammation på 
trampdynorna i slaktpartiet under 30 poäng

eller

- resultatet av bedömningen av hudinflammation på 
trampdynorna under 40 poäng och andelen kroppar som 
kasserats på grund av ödem högst 1%

• Kalkoner - andelen kasserade slaktkroppar i slaktpartiet
- mindre än 6,5 % av partier som slaktats 1.5-30.9
- mindre än 5% av partier som slaktats 1.10- 30.4
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4.3 Förbättrande av luftkvaliteten i värphönserier 5€/de

 Villkoren ska iakttas i fråga om alla värphöns som gården har i 
sin besittning

 Spillningen ska avlägsnas ur hönseriet minst tre gånger per 
vecka

 Ammoniakhalten i luften per vecka ska vara:

• under 18 ppm i ett golvhönseri
• under 8 ppm i ett hönseri med stimulansburar
→ Gården ska t.ex. ha en ventilationsdator för mätning av 
ammoniakhalten eller Dräger-mätrör för engångsbruk

 Journal ska föras över utgödslingen och luftens ammoniakhalt
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4.4 Stimulerande föremål för fjäderfä 7€/de

 Villkoren ska iakttas i fråga om alla värphöns, broilrar och kalkoner som 
gården har i sin besittning. 

 Åtgärden kan inte väljas för hönshus med stimulansburar (=inredda burar)

 Stimulerande föremål är t.ex. hängande rep, träbitar och plastföremål som 
hänger i kedjor eller andra lösa föremål som fåglarna kan sätta i rörelse 

 I varje avdelning i en kalkonhall ska det finnas minst två stimulerande 
föremål för varje påbörjat 100-tal kvadratmeter.

 I broilerhallar och hallar för värphöns ska det i varje avdelning finnas minst 
fyra stimulerande föremål för varje påbörjat 100-tal kvadratmeter. 

 Antalet stimulerande föremål ska räknas avdelningsvis utgående från den 
avdelningsyta som fåglarna har tillgång till.

→ t.ex. i värphönshus med flervåningssystem räknas våningsytorna in i 
avdelningens yta.
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4.5 Nivåer, ramper och sittpinnar 11 €/de / 14 €/de / 34€/de
 Nivåerna, ramperna och sittpinnarna ska vara hållbara och trygga för 

fåglarna.
 Villkoren ska iakttas i fråga om alla värphöns, broilrar och kalkoner som 

gården har i sin besittning. 

Värphöns: 
• åtgärden kan inte väljas för hönshus med stimulansburar
• sittpinnar kan inte väljas för värphöns

 Nivåerna eller ramperna ska utgöra minst 10 % av den del av avdelningens 
yta som hönorna har till sitt förfogande.

→ I värphönshus med flervåningssystem anses golvytan och våningsytorna 
ingå i avdelningens yta.
 Om djurtätheten i ett värphönshus med flervåningssystem är högst 9 

hönor/m2, kan de nivåer som överstiger detta ytkrav räknas som sådana 
nivåer som åtgärden avser 
(Obs! eventuella andra begränsade faktorer)

12



4.5 Nivåer, ramper och sittpinnar 11 €/de / 14 €/de / 34€/de
Slaktfjäderfä

 Nivåer och ramper:

• nivåerna eller ramperna ska utgöra minst 10 % av hallens yta

 Sittpinnar:

• Broilrar; 

• sittpinnar för åtminstone 10 % av fåglarna. Minst 15 cm sittpinne/fågel

• Kalkoner;

• sittpinnar för åtminstone 10 % av fåglarna. Minst 20 cm sittpinne/fågel

→ Vattnings- och utfodringslinjer kan inte längre användas som del av uppfyllandet av kravet på 
sittpinnar

 För slaktfjäderfä kan man, om man så önskar, välja såväl sittpinnar som nivåer och ramper

 För kalkoner beräknas antalet utgående från djurantalet i slutuppfödningsskedet, 
alltså efter att kalkonerna har fördelats på olika avdelningar enligt kön. 
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Djurförteckning & verifikat över fjäderfä

 Djurförteckning:
• Uppdaterad
• Händelsebaserad (inköp, försäljning, födelser, avlidna)
• Antalet djur i djurförteckningen ska stämma överens med 

antalet djur i djurstallet
• Antalet djur på verifikaten ska stämma överens med antalet 

djur i djurförteckningen

 Verifikat:
• Händelseuppgifterna i djurförteckningen ska stämma 

överens med inköps- och försäljningsverifikaten
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Att beakta

 Försäkra dig om att det på din gård är möjligt att 
uppfylla villkoren för de åtgärder du väljer

 Stödvillkoren för de valda åtgärderna ska iakttas i fråga 
om alla fjäderfän som stödsökanden har i sin 
besittning på gårdens alla djurhållningsplatser

 Handlingarna kan vara i elektroniskt format



Ytterligare information

 Förbindelsevillkor för ersättning för djurens
välbefinnande 2020 (livsmedelsverket.fi) 

 Förordningar om skydd av fjäderfä (livsmedelsverket.fi)

 Anvisningar om övervakningen av djurstöd 2020

 Bokföringskrav för lantbruksproduktion
(Livsmedelsverket, Tukes)



Tack


