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L A N D S K A P S L A G 

om ändring av landskapslagen om avbytarstöd 
 

 I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 §, 4 § 2 mom. samt 5 och 6 §§ landskaps-

lagen (2014:53) om avbytarstöd, varvid 3 § 1 mom. 4 punkten och 6 § 2 mom. sådana de 

lyder i landskapslagen 2015/47, som följer: 

 
Gällande lydelse  Föreslagen lydelse 

 

3 § 

Definitioner 

 I denna stödordning avses med 

 1) lantbruksföretag en självständig 

ekonomisk enhet som beskattas enligt in-

komstskattelagen för gårdsbruk (FFS 

543/1967), grunden för verksamheten ska 

vara husdjursproduktion, 

 2) lantbruksföretagare en person som 

efter den kalendermånad denne har fyllt 18 

år genom att själv delta i arbetet bedriver 

lantbruk och är skyldig att teckna en för-

säkring som avses i 10 § lagen om pension 

för lantbruksföretagare (FFS 1280/2006) 

samt har nämnda försäkring i kraft eller 

har lämnat in en ansökan om en sådan, el-

ler en sådan person i åldern 15–18 år vil-

ken i fråga om andra villkor än åldern upp-

fyller villkoren för sådan försäkring, 

 3) husdjursproduktion lantbruksföretag 

med en verksamhet inriktad på skötsel av 

djur enligt den djurenhetstabell som avses 

i punkt 4 nedan samt med 

 4) (2015/47) husdjursenhet de i föl-

jande tabell förtecknade antal djur som 

kräver en likvärdig daglig arbetsinsats 

av en lantbrukare, varvid i tabellen 

anges det antal djur av visst slag som i 

enlighet med denna lag utgör en hus-

djursenhet (de) som följer: 
 

nötdjur 

1) mjölkko 1 djur = 1 de 

2) avvanda 
tjurkalvar 

10 djur = 1 de 

3) avelstjur, diko   

  

3 § 

Definitioner 

 I denna stödordning avses med 

 1) lantbruksföretag en självständig 

ekonomisk enhet som beskattas enligt in-

komstskattelagen för gårdsbruk (FFS 

543/1967), grunden för verksamheten ska 

vara husdjursproduktion, 

 2) lantbruksföretagare en person som 

efter den kalendermånad denne har fyllt 18 

år genom att själv delta i arbetet bedriver 

lantbruk och är skyldig att teckna en för-

säkring som avses i 10 § lagen om pension 

för lantbruksföretagare (FFS 1280/2006) 

samt har nämnda försäkring i kraft eller 

har lämnat in en ansökan om en sådan, el-

ler en sådan person i åldern 15–18 år vil-

ken i fråga om andra villkor än åldern upp-

fyller villkoren för sådan försäkring, samt 

med 

 3) husdjursproduktion lantbruksföretag 

med en verksamhet inriktad på skötsel av 

nötdjur, svin, getter, får eller fjäderfä. 

 Landskapsregeringen kan i förord-

ning besluta att ett antal djur av visst 

slag i husdjursproduktion ska anses 

kräva en likvärdig daglig arbetsinsats 

som grund för avbytardagar eller vika-

riehjälp. 
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eller diko med 
dikalv som är 
högst sex 
månader gammal 

5 djur = 1 de 

4) andra avvanda 
ungnöt 

15 djur = 1 de 

svin 

5) avelsgalt, sugga 
eller sugga med 
smågrisar 

 
2 djur 

 
= 1 de 

6) andra svin 40 djur = 1 de 

getter 

7) get som är över 
sex månader 
gammal 

8 djur = 1 de 

8) killingar 40 djur = 1 de 

får 

9) avelsbagge, 
dräktig tacka eller 
tacka med dilamm 

 
17 djur 

 
= 1 de 

10) mjölkfår med 
dilamm 

10 djur = 1 de 

11) lamm 40 djur = 1 de 

fjäderfä 

12) höns 200 djur = 1 de 

13) slaktkycklingar 2 000 djur = 1 de 
 

 

4 § 

Avbytardagar 

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

 En avbytardag omfattar tio timmar vid 

lantbruksföretag med huvudinriktning på 

mjölkproduktion enligt 1 mom. 1 punkten 

och fem timmar vid övriga lantbruksföre-

tag enligt 1 mom. 2 punkten. 

 

  

4 § 

Avbytardagar 

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

 En avbytardag omfattar tio timmar vid 

lantbruksföretag med huvudinriktning på 

mjölkproduktion, stallbundna tjurar i 

köttproduktion, äggproduktion eller 

smågrisproduktion enligt 1 mom. 

1 punkten och fem timmar vid övriga lant-

bruksföretag enligt 1 mom. 2 punkten. 

 

 

5 § 

Avbytarstödets belopp 

 Normen för avbytarstöd per avbytar-

timme är 30 euro, för timanställda lant-

bruksavbytare är dock normen per av-

bytartimme 16 euro. Grundat på de fak-

tiska kostnaderna utbetalas avbytarstöd 

med högst 80 procent av dessa belopp. 

  

5 § 

Avbytarstödets belopp 

 Landskapsregeringen kan i förord-

ning längst till och med den 31 decem-

ber 2020 besluta närmare om beloppens 

storlek på ersättning för avbytarstöd 

per avbytartimme, varvid beloppens 

storlek kan bestämmas särskilt med be-

aktande av om en lantbruksavbytare är 

timanställd eller har en annan anställ-

ningsform. Lantbruksföretagarna kan 

högst beviljas avbytarstöd med 80 pro-

cent av de faktiska kostnaderna. 

 

 

6 § 

(2015/47) Vikariehjälp 

 En lantbrukare vid ett lantbruksföretag 

med huvudinriktning på husdjursprodukt-

  

6 § 

Vikariehjälp 

 En lantbrukare vid ett lantbruksföretag 

med huvudinriktning på husdjursprodukt-
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ion som har minst 6 djurenheter, kan per 

kalenderår beviljas avbytarstöd för vikari-

ehjälp med 50 procent av de faktiska kost-

naderna under högst 300 dagar på grund 

av 

 

 

 1) läkarintyg, 

 2) faderskapsledighet under den tid 

lantbrukaren har rätt till faderskapspen-

ning enligt sjukförsäkringslagen (FFS 

1224/2004) eller 

 3) har moderskaps- eller föräldraledig-

het enligt sjukförsäkringslagen. 

 Den ersättning som avses i denna para-

graf är högst 120 euro per dag under de 30 

första dagarna. Därefter kan under ytterli-

gare högst 270 dagar ersättning beviljas 

med högst 64 euro per dag enligt den norm 

som gäller för timanställda lantbruksavby-

tare enligt 5 § 1 mom. 

 

 En vikariehjälpsdag omfattar tio tim-

mar vid lantbruksföretag med huvudin-

riktning på mjölkproduktion enligt 4 § 

1 mom. 1 punkten och fem timmar vid öv-

riga lantbruksföretag enligt 4 § 1 mom. 

2 punkten. 

 

ion som har minst 4 djurenheter, kan per 

kalenderår beviljas avbytarstöd för vikari-

ehjälp med 80 procent av de faktiska kost-

naderna under högst 30 dagar och däref-

ter med 50 procent av de faktiska kost-

naderna för ytterligare 270 dagar på 

grund av 

 1) läkarintyg, 

 2) faderskapsledighet under den tid 

lantbrukaren har rätt till faderskapspen-

ning enligt sjukförsäkringslagen (FFS 

1224/2004) eller 

 3) har moderskaps- eller föräldraledig-

het enligt sjukförsäkringslagen. 

 Landskapsregeringen kan i förord-

ning längst till och med den 31 decem-

ber 2020 besluta närmare om beloppens 

storlek på den ersättning som avses i 

denna paragraf, varvid beloppens stor-

lek kan fastställas så att de ändras med 

beaktande av det antal dygn för vilka 

vikariehjälp beviljas. 

 En vikariehjälpsdag omfattar tio tim-

mar vid lantbruksföretag med huvudin-

riktning på mjölkproduktion enligt 4 § 

1 mom. 1 punkten och fem timmar vid öv-

riga lantbruksföretag enligt 4 § 1 mom. 

2 punkten. 

 Vikariehjälp kan beviljas på grund 

av arrangemang som krävs för fortsatt 

drift av ett lantbruksföretag eller för 

avslutande av ett lantbruksföretags 

drift, om en lantbruksföretagare har 

beviljats invalidpension tills vidare eller 

om behovet av vikariehjälp beror på 

lantbruksföretagarens död. I dessa fall 

kan vikariehjälp beviljas för högst 60 

dagar under de sex månader som följer 

efter det att Lantbruksföretagarnas 

pensionsanstalt har beslutat bevilja in-

validpension eller efter dödsfallet. 

 

 

 

  

__________________ 

 

Ikraftträdande 

 Denna lag träder i kraft den 

 Landskapsregeringen kan besluta att 

denna lag ska träda i kraft efter den Euro-

peiska kommissionens godkännande av 

det stöd som lagen avser. Åtgärder som 

lagen förutsätter kan vidtas innan den har 

trätt i kraft. 

__________________ 

 


