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             -   € -  €                   

Nyetablerad gård med tackor (2023), ansök om lamningsundantag i ansökan.

Stöd för slaktade djur (på godkänt slakteri) € / slaktat djur

Slaktkvigor 417 €         -  €                   417 €       

Slaktade lamm -  €          30 €                    

Slaktade killingar -  €          30 €                    

Esättning för djurens välbefinnande (EDV) 

Välbefinnandeplanen, euro/de 11 €         18 €         17 €           9 €                9 €                      

Svin Nöt Får, getter Värphöns Kalkoner Djurhållning krävs under hela kalenderåret.
15 de 15 de 5 de 14 de (1000st) 60 de (2000st) 50 de (8572 st)

Ansökningstider 2023 Alla djurstöd och -bidrag ansöks årligen, både förskott och slutliga!
Ansökan om EU:s djurbidrag  - 24.1.2023 Tjurar, slaktlamm och -killingar

Ersättning för Djurens välbefinnande (EDV)  - 2.2.2023

Ansökan om nationella djurstöd 13.2-2.3.2023 Tjurar och stutar samt dikor, slaktkvigor, tackor och hongetter.

Ansökan om Från produktionen frikopplat stöd för svin och fjäderfä 13.2-2.3.2023

Gör registeranmälningar till respektive register i tid, så att de syns i Livsmedelsverkets officiella djurregister i enlighet med tidsfristerna

Kom ihåg att registrera dig som djurhållare och håll djuren märkta enligt anvisningar. Se www.ruokavirasto.fi / odlare / djurhållning / märkning och registrering av djur

Djurstöden år 2023 OBS! Stödbeloppen baserar sig på utkast som finns 10.1.2023

Har slaktas vid högst 12 mån. ålder, slaktvikt minst 18 kg. Djurhållningsperiod på gården 
minst 10 dygn före slakt.
Har slaktas vid högst 12 mån. ålder, slaktvikt minst 10 kg. Djurhållningsperiod på gården 
minst 10 dygn före slakt.
Referensdatum 10.1.2023 (för djur som fötts 10.1.2023 eller före) och 1.6.2023 (för djur 
som fötts 11.1 och senare)

Dikor

Dikokvigor

-  €                   

Enligt utfodringsdagar på gården, efter första kalvningen.

Minst 170 kg slaktvikt. Högst 4 år. Djurhållningsperiod på gården är minst 10 dygn före 
före slakt. Fr.o.m 2023 godkänns även användningssättet diko men om stöd redan fåtts 
för dikokviga 2022 så kan den inte få slaktstödet år 2023. 

Minst 20 st tackor  (4 de) + födda lamm begränsar stödet, minst 1 lamm/tacka/år. 

Minst 20 st (4 de) hongetter. Bifoga produktionsavtal från ett mejeri. Om du förädlar 
mjölken själv uppge livsmedelslokalens nummer i ansökan.

Stöds ej längre. 

162 €                  

-  €                   

83 €                    83 €           -  €                   

                  682 € 

30 €         

Årlig djuranmälan krävs, för 2022 ska lämnas in senast 2.2.2023, för svin och fjäderfän. 
Övriga tas enligt antalen i djurregistren.

Ansökningsguider om djurstöden och förbindelsevillkor finns i sin helhet på www.ruokavirasto.fi

Minimidjurantal:

Eu: Betalas 1 gång/djur, om tjuren varit från 11 månaders ålder, 60 dygn på gården 
(djurhållningsperiod). Obs! Kolla att registreringarna är i skick före 31.1 (referensdatum).

-  €                            682 € 

EU:s djurbidrag 
€/djur

162 €         Hongetter för mjölkproduktion

Tackor

Prognos 2023

Observera, gäller för C1-stödområde

552 €                397 € 

Djur- och djurenhetsbaserade stöd
Nationellt djurstöd 

€/djur

Tjurar och stutar

Totalt €

155 €                  

Nationellt: samlas enligt utfodringsdagar, under året för tjurar fr.o.m tjuren fyller 6 mån. 
–under 20 mån.

9 €                      

Broiler

NYTT! Välbefinnandeplanen görs upp årligen och lämnas in med ansökan (bilagorna bl.a. 
utfodringsplan och foderanalys ska också lämnas in).
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Från produktionen frikopplat stöd för nordligt svin- och fjäderfähushållningen 
C1-område Ansök om Från produktionen frikopplat stöd för svin och fjäderfä, 13.2-2.3.2023.

Enligt fastställd ref.kvantitet, djurenheter upptill: -146 194 €

för överstigande del: 146 - 57 €

Anmälan om djurantal 2022  - 2.2.2023

Produktionsstöd för mjölk, C1-området C1-område

Mejerimjölk och mjölk för direktförsäljning, cent / liter 8,6

Avtal via NTM-centralen Obs! I kraftvarande avtal kan anpassas till 2023 års villkor!
Ansökningstid Handläggs av:

Avtal om Uppfödning av lantraser 13.2 - 2.3.2023 NTM-centralen

Avtal om Ekologisk produktion, husdjursproduktion  - 15.6.2023 NTM-centralen

Ersättning enligt 160 €/hektar + 130 € / 0,5 djurenheter / hektar.

1-årigt avtal. Avtalsdjuret ska ha fått renrasig avkomma redan före avtalsperiodens början.

Djurstöden år 2023 Prognos 2023

Ansökningsguider om djurstöden och förbindelsevillkor finns i sin helhet på www.ruokavirasto.fi

Registeranmälningar görs på https://elaintietojarjestelma.ruokavirasto.fi/elainas/

Gäller följande stöd: 1)Svin och fjäderfägårdar som ansökt om EDV eller om LFA 
husdjurstillägg 2)Fjäderfägårdar som sökt om Från produktionen frikopplat stöd, 3)Ersättning 
för ekologisk produktion (om djuruppehåll eller har fjäderfä). 

Gäller följande: 1)Svin och fjäderfägårdar som ansökt om EDV 2023, 2)Fjäderfägårdar som sökt 
om Från produktionen frikopplat stöd, 3)Ersättning för ekologisk produktion (om djuruppehåll 
eller har fjäderfä). 

Enligt gårdens referens-kvantitet och att minimikravet på minst 0,35 de/ha (nytt 2023: all 
jordbruksmark beaktas) uppfylls. Endast gårdens svin och fjäderfän beaktas i djurtätheten. 

5-årigt avtal. I genomsnitt minst 5 djurenheter (de) ekologiskt uppfödda produktionsdjur varje 
förbindelseår. Ersättningen betalas för så många hektar i
förbindelsen som jordbrukaren har 0,5 djurenheter / hektar av djur som ingår i förbindelsen om 
ekologisk husdjursproduktion

Nya mjölkgårdar ska göra deltagandeanmälan. För övriga är deltagandeanmälan ikraft, som 
tidigare. Stödnivån kan ändras, om max.mängder överskrids.

Gör registeranmälningar till respektive register i tid, så att de syns i Livsmedelsverkets officiella djurregister i enlighet med tidsfristerna

Anmälan om djurantal 2023  -1.2.2024

Anmälan om djurantal till svinregistret månadsvis eller senast i jan/maj/sept


