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Allmänt om EU:s bidrag för nötkreatur

 Bidraget söks genom anmälan om deltagande och är i kraft tillsvidare

 Aktiv jordbrukare

 Förutsätter registrering som hållare av nötkreatur, samt registrering av 
djurhållningsplatser

 Det är viktigt att upprätthålla uppgifterna i nötkreatursregistret,
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 

 Om man inte gör anmälningarna elektroniskt till nötkreaturregistret inom 7 dagar
bör en uppdaterad, djurhållningsplatsvis djurförteckning hållas

 Ett villkor för betalning av stöd är att djuren är märkta och registrerarade i 
enlighet med gällande lagstiftning. 
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MJÖLKKOR DIKOR DIKOKVIGOR SKÄRGÅRDS-

KVIGOR

TJURAR OCH 

STUTAR

SLAKTKVIGOR

Stödberätti-
gande ålder

8 mån – 4 år 6 mån – 4 år 6 mån – under

20 mån

max. 4 år

Andra stöd-
villkor

• mjölkko som 

fått avkomma 

under

stödåret eller 

åtminstone en 

gång under de 

två 

föregående 

åren

• gården måste 

leverera 

mjölken till 

försäljning 

eller förädla 

den

• användnings-

sätt 01(mjölk-

produktion)

• Fått av-

komma

under stöd-

året eller 

åtminstone 

en gång 

under de två 

föregående 

åren 

• användnings

sätt 02 (diko)

• av köttras

(min. 50%)

• användningssätt

02 (diko)

• av köttras

(min. 50%)

• av mjölkras

• användnings-sätt 

01(mjölk-

produktion)

• yttre skärgård i 

stödregion AB

---------------

• något annat 

användningssätt än 02 

(diko)

• slaktat i ett slakteri 

som godkänts av 

Livsmedelverket

• slaktkroppen 

konstaterats vara 

tjänlig som livsmedel 

vid köttbesiktningen

• slaktvikt minst 170 kg

• betalas inte om bidrag 

för dikokviga eller 

skärgårdskviga har 

betalats för djuret

Krav på 
besittningstid -------------- -------------- ---------------- --------------- ---------------

i sökandens besittning 
oavbrutet i minst 60 dygn 
under de 90 sista dygnen 
före slaktningen

Stödets 
maximibelopp
€/djur/år 

(uppsk. inte

fastställda)

AB-yttre

skärgård: 1050€,

övriga AB-

regionen: 580 €

AB-yttre

skärgård: 550 €, 

övriga AB-

regionen: 360 €

AB-yttre skärgård: 

550€, övriga AB-

regionen 360€

AB-yttre skärgård: 

610 €

AB-yttre skärgård: 
1200 €, övriga AB-
regionen: 500 €

övriga AB-regionen (inte 

yttre skärgård): ): 185 €

Ansökan: 
• Anmälan om deltagande

bl. 184 , tillsvidare i 
kraft.
Nya gårdar i samband
med huvudstödansökan
(ca.15.6.2020) via Vipu-
tjänsten eller till
landsbygdsmyndigheten

Utbetalning: 
• 2019: 2. raten juni -20
• 2020: i två rater

december -20,
juni -21 (uppskattning)

EU:S BIDRAG FÖR NÖTKREATUR– baserat på uppgifter i nötkreatursregistret



Uppgifterna i nötkreatursregistret måste hållas uppdaterade

• Händelser (födelse, köp, utmönstring, förflyttning, införsel 
och utförsel) ska vara registrerade i registret på den 7:e 
dagen från händelsen.

• Observera att rätt dag registreras för händelsen
= dag för utmönstring/köp/dödsfall

 Förseningar vid anmälan

• En försenad anmälan till registret leder till att det bidrags-
berättigade djuret automatiskt förkastas ur djurbidraget för 
stödåret, med registeruppgifterna som grund

Allmänt om EU:s bidrag för nötkreatur



Nötkreatursförteckning och nötkreatursregisteret
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Elektronisk djurförteckning: Skriftlig nötkreatursförteckning:

Djurförteckning = uppgifterna
registrerade i nötkreatursregistret
och en elektronisk kanal för anmälan i 
bruk

Djurförteckning = en djurhållnings-
platsvis hållen djurförteckning, 
enbart den av Datacentralen erhållna
nötkreatursförteckningen

Skild skriftlig nötkreatursförteckning
behöver inte hållas

Alla händelser ska vara införda, 
djurhållningsplatsvis, i gårdens djur-
förteckning på den 3:e dagen efter 
händelsen.

Alla händelser ska vara gjorda
elektroniskt i nötkreatursregistret
på 7:e dagen från händelsen

Djuret ska öronmärkas senast den 20:e dagen efter födsel



 Verifikat; bilagor med vilka uppgifterna i registret och (ev.) 
djurförteckningen verifieras

• Köp;

- förmedlingsdjur

- köp producenter emellan

• Utmönstring;  

- djur som sålts som livdjur (förmedlingsdjur, köp gårdar emellan)

- djur som sålts till slakt

- försvunna djur

- djur som överlåtits till kadaverinsamling

- djur som slaktats på gården

Allmänt om EU:s bidrag för nötkreatur



Verifikat  

Djurtrafik: köp producenter emellan;

 Det är bra att på kvittot/fakturan el.dyl. anteckna datum
då ett nötkreatur har flyttats

 Dokumentation av utmönstringsdag:

• Ett avlidet nötkreatur

• Ett slaktat nötkreatur

• Ett försvunnet nötkreatur-> någon form av dokumentation 
där den senaste observationen av nötkreaturet framgår 
t.ex. betesjournal.

 Spara verifikaten stödåret + 4 kalenderår

7

Ett skriftligt verifikat, en bild eller annat 
bevis på att nötkreaturet har utmönstrats



ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE 
nötkreatur



Allmänt om ersättningen för djurens välbefinnande

 Slutraten för stödåret 2019 betalas i juni 2020

 1- årig förbindelse för tiden 1.1. - 31.12.2020 

 Ansökan om förbindelse och utbetalning senast 31.1.2020

• Elektroniskt; i Viputjänsten

• Med blankett; nr 472 inlämnad till landsbygdsmyndigheten

 Aktiv jordbrukare

 Ett villkor för beviljande av stöd är att den grundläggande lagstiftningen följs;

• Basnivån i stödets olika åtgärder utgår från djurskyddslagstiftningen
(se förbindelsevillkoren för djurens välbefinnande, bilaga 2)

 Djurens märkning och registrering ska vara tidsenlig

 Kostnadsbaserat stöd; ex. kostnader för strö, extra arbete, veterinärkostnader
(avhorning av kalvar)

 Samma förbindelsevillkor för nötkreatur gäller år 2020 som år 2019
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 Betalas med uppgifterna i nötkreatursregistret som grund
• år 2020 stöd betalas i december 2020 (för perioden 1.1.-30.6.) 

och i juni 2021 (för perioden 1.7.-31.12.)

 Djurenheter; 
• Kravet på minimidjurantalet 15 de i genomsnitt måste uppfyllas under förbindelseåret. 

- Nötkreatur över 2 år :  1 de
- ”     6 mån - 2år : 0,6 de
- ”    under 6 mån : 0,4 de

 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.

 Det lönar sig att göra en genomgång och försäkra sig om att de åtgärder som valts går 
att genomföra för alla djur, också de på annan djurhållningsplats. 

 Råd 2020 kan användas för hälsovårdsbesök av veterinär.

 Förändringar i djurhållningen ska meddelas skriftligt till kommunens landsbygds-
näringsmyndighet inom 15 arbetsdagar från händelsen
• Ex. Minskning i djurantal, ändring i besittning, force majeure / exeptionella förhållanden

 Anteckningar, handlingar och dokument som gäller villkoren ska förvaras till 31.12.2024.
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Allmänt om ersättningen för djurens välbefinnande, nötkreatur



1.1 Utfodring och skötsel av nötkreatur 11€ /de

 Villkoren för åtgärden ska iakttas i fråga om alla nötkreatur som gården har i sin 
besittning, också för de djur som befinner sig på annan gårds djurhållningsplats.

 Alla djur ska hela tiden ha tillgång till tillräckligt med vatten av god kvalitet 

• Minimiantalet vattenbehållare i lösdrift (och gruppboxar) är bra att
kontrollera

 Över åtta månader gamla nötkreatur av olika kön får inte hållas i samma box, 
rastgård eller på samma bete med undantag för avelstjurar och stutar

• Highlan Cattle: över 10 mån

 Köttnöt får inte hållas uppbundna

 För i händelse av funktionsstörningar ska det finnas en skriftlig, uppdaterad 
plan där de åtgärder som ska vidtas under ett el- eller vattenavbrott anges 
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Utfodringsplan:

• Uppdaterad, skriftlig, djurgruppvis

• Ska basera sig på kalkyler och grovfoderanalys

• Beaktas tillväxt, produktionsstadium och -nivå

- För mjölkkor ska produktionsnivån av mjölk beaktas

- För köttnöt, dikor och dikokvigor ska produktionsstadiet beaktas

• Kalvar som är minst en månad gamla ska beaktas i en egen punkt i 
utfodringsplanen 

Grovfoderanalysen ska göras av grovfodret från den skördesäsong som
används (ensilage, hö) 
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1.1 Utfodring och skötsel av nötkreatur 11€ /de



1.2 Åtgärder för förbättrande av de förhållanden under vilka 
kalvar hålls

1.2 a Åtgärder för förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls I 
(med utrymmeskrav 439 €/de kan inte väljas av dikogård

 Kalvar under 6 månader

 Kalvar som är minst en månad gamla ska hållas i gruppboxar

 Liggplatsen i en gruppbox ska vara välströad, mjuk och ha fast golv

 Om kalven avhornas får hornlagret förstöras endast med användning av 
adekvat lugnande behandling, bedövning och smärtlindring som ges av veterinär

 En igloo räknas som gruppbox

• En igloos rastgård ska vara täckt, om rastgårdens yta räknas in i boxytan

 Minimiytan för gruppboxar är bra att kontrollera

 Bara en kan väljas, alternativen a och b- ; kan inte väljas av dikogård
 Villkoren för åtgärden ska iakttas i fråga om gårdens alla nötkreatur som är yngre än 6 mån



1.2 a Krav på utrymme

Kalvens ålder
(mån)

Yta (m²/djur) Av vilket fast golv (m²/djur)

1-3 1,8 0,9

3-6 2,25 1,1

1.2 Åtgärder för förbättrande av de förhållanden under vilka 
kalvar hålls



1.2b Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls II (utan utrym-
meskrav) 292€/de kan inte väljas av dikogård

 Kalvar under 6 månader

 Kalvar som är minst en månad gamla ska hållas i gruppboxar

 Liggplatsen i en gruppbox ska vara välströad, mjuk och ha fast golv.

Om kalven avhornas får hornlagret förstöras endast med användning av ade-
kvat lugnande behandling, bedövning och smärtlindring som ges av veterinär

Gården ska uppfylla den grundläggande lagstiftningens utrymmeskrav
i fråga om gruppboxar 1,5–1,8 m2/kalv, baserat på vikt 

 En igloo räknas som gruppbox

• Om rastgårdens yta i igloon räknas in i boxytan ska rastgården vara täckt
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1.2 Åtgärder för förbättrande av de förhållanden under vilka 
kalvar hålls



1.2c Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls på 
dikogårdar 234€/de

 Om en dikogård, som valt den här åtgärden, också har kalvar som inte är 
dikokalvar ska villkoren för åtgärd 1.2b också iakttas i för dessa. 
Ersättningen utbetalas för alla kalvar i enlighet med nivån 1.2 c.

 Kalvar under 6 kk mån

 Modern och kalven ska ha sammanlagt minst 10 m2 till sitt förfogande

• Min. 10 m² utrymme för övriga nöt som hålls i samma box 

• Obs. Sjukboxens yta lisäksi, om valt

 Liggplatsen ska vara välströad, mjuk och ha fast golv

16

1.2 Åtgärder för förbättrande av de förhållanden under vilka 
kalvar hålls



1.3 Förbättrande av de förhållanden under vilka nötkreatur hålls 
Bara en kan väjas

 Kan inte väljas av gårdar som har enbart sådana nötkreatur som föds
upp utomhus året om

1.3a Förbättrande av de förhållanden under vilka minst 6 månader 
gamla nötkreatur hålls 43€/ey

 Villkoren för åtgärden ska iakttas i fråga om gårdens alla nötkreatur 
som är åtminstone 6 månader gamla

 För varje nötkreatur ska det finnas en välströad och mjuk liggplats 
med fast golv

 Köttnöt, även köttkviga, får inte hållas uppbundna om inte någon 
tillfällig, grundad och godtagbar anledning förutsätter detta
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1.3 Förbättrande av de förhållanden under vilka nötkreatur hålls 
Bara en kan väjas

1.3b. Förbättrande av de förhållanden under vilka minst 12 månader gamla 
nötkreatur av hankön hålls, 126€/de

 Villkoren för åtgärden ska iakttas för gårdens alla nötkreatur av 
hankön som är minst 12 månader gamla

 Liggplatsen ska vara välströad och mjuk med fast golv, alternativt ska
liggplatser i boxar med spaltgolv göras bekvämare med hjälp av 
konstruktioner som gör golvet mjukare

Utrymmeskrav i gruppboxar:
• Varma stall 4,5 m²/djur
• Kalla stall 6,5 m²/djur

Nötkreatur av hankön får inte hållas uppbundna
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1.4 Betesgång och rastning för 
nötkreatur

 Kan inte väljas av gårdar som har enbart sådana nötkreatur som föds
upp utomhus året om

1.4a Betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden 
för nötkreatur 49 €/de

 Villkoren för åtgärden ska iakttas i fråga om gårdens alla nötkreatur som 
är åtminstone 6 månader gamla

 Betesgång under perioden 1.5–30.9 och rastning utanför betes-
perioden 2 gånger i veckan, med beaktande av väderförhållande

 Betesgången för tjurar får bytas ut mot rastning i rastgård; 
krav på yta 6 m² / nöt (ytan ska dock alltid vara minst 50 m²)

 Journal över betesgång och rastning ska hållas
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Bara en kan väljas. 

Kan inte väljas av gård med förbindelse
om ekologisk husdjursproduktion.



1.4 Betesgång och rastning för nöt

1.4b Långvarigare betesgång under betesperioden för nötkreatur 24€/de

 Villkoren för åtgärden ska iakttas i fråga om gårdens alla nötkreatur av 
honkön som är åtminstone 6 månader gamla

 Betesgång i minst 90 dagar under perioden 1.5–30.9 

 Journal över betesgång ska hållas. Ur journalen ska framgå när respektive 
djurgrupp har vistats utomhus
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1.5 Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar

Alternativt kan åtgärd a eller b eller båda åtgärderna väljas

1.5a Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor 18€/de

 Åtgärden ska iakttas för gårdens alla mjölkkor och dikor som har kalvat

Möjlighet till mjölkning

 Fortlöpande tillgång till vatten av god kvalitet

 Det ska finnas minst en fast eller monterbar fristående box för 
varje påbörjat 20-tal kor, boxens storlek minst 11 m² / djur

 Liggplatsen ska vara välströad och mjuk

 Det ska finnas beredskap att inhägna djur för sig
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1.5b Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur 15€/de

 Åtgärden ska iakttas i för alla kalvar, tjurar, oxar och kvigor som är i går-
dens besittning och är minst 2 månader gamla

 Det ska finnas minst en fast eller monterbar fristående box för varje
påbörjat 50-tal nötkreatur

• Krav på yta 6 m² / nötkreatur under 12 mån

• ”                10 m² / nötkreatur över 12 mån

 En fast välströad liggyta
eller

Nötkreatur som är över 6 månader gamla kan placeras i boxar med 
spaltgolv  om det finns konstruktioner som gör golvet mjukare
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1.5 Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar



Antal nötkreatur, st Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxarnas antal min. 

1-50 1

51-100 2

101-150 3

151-200 4

osv.

a

b

11 m² / djur

6 m² / under 12 mån
10 m² / över 12 mån

1.5 Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar

Antal mjölk- och dikor, st Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxarnas antal min. 

1-20 1

21-40 2

41-60 3

61-80 4

osv.



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 nötkreatur

 Anvisningar om övervakningen av djurstöd 2020

 Lagstiftning rörande djurskydd

 Krav på journalföring av jordbruksproduktion (Livsmedelsverket, 
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes))



Tack


