
 

KOMPENSATIONSERSÄTTNING 

 
Villkor för erhållande av kompensationsersättning 

 

 
1. Allmänna villkor för beviljande av 

kompensationsersättning 

Ett villkor för att kompensationsersättning ska 

beviljas är att stödmottagaren under den tid 

som ersättningen gäller i sin besittning har 

minst tre hektar jordbruksareal. Med 

jordbruksareal avses åker, permanenta grödor 

och permanenta beten/permanent gräsmark.  

 

Stödmottagaren ska iaktta villkoren för 

ersättningen på all sin jordbruksareal och bruka 

jorden på sin gårdsbruksenhet under 

ersättningsåret.  

 

Kompensationsersättning kan beviljas för 

jordbruksareal som har anmälts i 

stödmottagarens stödansökan i enlighet med 

landskapsregeringens föreskrifter och som är i 

stödmottagarens besittning senast den 15 juni 

under året i fråga. 

 

Skötseln av jordbruksarealen ska uppfylla 

kraven i statsrådets förordning om krav på god 

jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 

enligt tvärvillkoren (FFS 4:2015).  

 

Andelen träda, naturvårdsåker och 

mångfaldsåker får utgöra högst 25 procent av 

gårdsbruksenhetens åkerareal. Odlas 

gröngödslingsvall får andelen 

gröngödslingsvall utgöra högst 50 procent av 

gårdsbruksenhetens åkerareal men om både 

gröngödslingsvall och träda, naturvårdsåker 

och mångfaldsåker odlas får deras 

sammanlagda areal utgöra högst 50 procent av 

gårdsbruksenhetens åkerareal och trädornas, 

naturvårdsåkrarnas och mångfaldsåkrarnas 

andel får inte överstiga 25 procent av 

gårdsbruksenhetens åkerareal.  

 

På den ekologiskt odlade arealen kan 

gröngödslingsvallens andel överstiga 50 

procent om detta är nödvändigt för att erhålla 

en mera ändamålsenlig växtföljd.  

 

Förekommer utvintringsskador på ett 

jordbruksskifte kan kompensationsbidrag 

betalas, förutsatt att skötseln av den odlade 

åkerarealen uppfyller kraven i statsrådets 

förordning om krav på god jordbrukshävd och 

goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren och 

att det på huvuddelen av skiftesarealen finns 

ett växtbestånd som producerar en bärgnings- 

och marknadsduglig skörd. Är det på 

huvuddelen av skiftet på grund av 

utvintringsskador inte möjligt att producera en 

bärgnings- och marknadsduglig skörd, kan 

ersättning inte betalas för skiftet, om det 

område som drabbats av utvintringsskada inte 

besås på nytt på våren. 

 

Kompensationsbidrag betalas inte för 

trädgårdsland, växthusarealer, åkerareal som 

tillfälligt inte odlas och icke odlad åkerareal, 

skyddsremsa som har avskiljts till ett separat 

jordbruksskifte, åkerareal som används för 

produktion av plantmaterial av skogsträd, 

arealer med energiväxter med vedstam, odling 

av prydnadsväxter och arealer med sådan 

hampa som inte berättigar till basstöd som 

Europeiska unionen finansierar fullt ut. 

 

Tvärvillkor 

Beviljandet av miljöersättning förutsätter att 

stödmottagaren iakttar tvärvillkoren.  

 

Tvärvillkoren indelas i föreskrivna 

verksamhetskrav och krav på god 

jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. De 

föreskrivna verksamhetskraven består av EU:s 

rättsakter och nationell lagstiftning. 

Jordbrukaren åtar sig att följa gällande 

författningar och rättsakter. 

 

Användning av jordbruksmark 

Jordbruksmarken ska hållas öppen. En areal 

för permanenta grödor betraktas som öppen 

även om det finns plantskolor, fruktträd eller 

bärbuskar på området.  

 

Jordbruksmark får användas för andra ändamål 

än jordbruk. Före sådd, efter skörd och under 

vintersäsongen är iståndsättningsåtgärder eller 

andra motsvarande åtgärder för förbättrande av 



åkerns kulturtillstånd, kommunaltekniska 

arbeten, verksamhet i anslutning till turism och 

rekreation samt annan motsvarande 

verksamhet tillåtna på jordbruksmark. Under 

vegetationsperioden, före skörd, får arealer 

kortvarigt användas för annat än jordbruk, om 

verksamheten inte skadar skörden.  

 

På jordbruksmark som används för andra 

ändamål än jordbruksverksamhet tillämpas 

tvärvillkoren. Användningen av arealerna för 

annat än jordbruksverksamhet får inte äventyra 

jordbruksanvändningen av arealerna under 

följande vegetationsperiod.       

 

2. Förhöjning för husdjur 

Kompensationsersättningen kan höjas, om 

djurtätheten på gårdsbruksenheten är i 

genomsnitt minst 0,35 djurenheter per hektar 

åkermark. Vid beräkning av djurtätheten ska 

det genomsnittliga djurantalet på 

gårdsbruksenheten under kalenderåret beaktas.   

 

Omräkning av antalet djur till djurenheter 

Vid beräkningen av antalet djurenheter ska det 

genomsnittliga djurantalet på 

gårdsbruksenheten under kalenderåret beaktas i 

enlighet med 5 § i statsrådets förordning om 

djurenheter i vissa stöd till jordbruket (FFS 

45/2015).   

 

Vid beräkning av antalet djurenheter används 

antalet sådana djur per djurgrupp som införts i 

djurregistret. I fråga om sådana djurgrupper för 

vilka det inte finns något djurregister används 

vid beräkning av antalet djurenheter antalet 

djur per djurgrupp enligt bokföringen den 

första dagen i varje kalendermånad. 

 

Beräkningsperioden vid beräkning av det 

genomsnittliga antalet djurenheter är 

kalenderåret. Som den beräkningsperiod 

används år 2015 dock  perioden mellan den 1 

maj och den 31 december.      

 

Vid beräkning av det genomsnittliga antalet 

djur beaktas de lamnings- och 

killningsanmälningar för får och getter som har 

gjorts senast den 31 januari det år som följer 

efter stödåret. 

  

Vid beräkning av antalet djurenheter för svin 

tas inte de två månader då djurantalet har varit 

som lägst med i beräkningen av det 

genomsnittliga antalet djurenheter. 

 

Vid beräkning av antalet djurenheter för 

fjäderfä tas inte de fyra månader då djurantalet 

har varit som lägst med i beräkningen av det 

genomsnittliga antalet djurenheter. 

 

Om produktionen av en djurgrupp har inletts 

eller avslutats under den period då stödet 

bestäms och det inte är fråga om överföring av 

besittningsrätten till hela gårdsbruksenheten, 

ska vid beräkning av det genomsnittliga antalet 

djur i en djurgrupp antalet djur antecknas som 

noll de dagar djuren räknas innan produktionen 

inleds eller de dagar djuren räknas efter att 

produktionen avslutats. 

 

Antalet djur ska omräknas till djurenheter med 

hjälp av koefficienterna i följande tabell:  

 

 

Djurslag Koefficient 

Mjölkkor, dikor, tjurar och övriga 

nötkreatur över 2 år, hästdjur över 6 

månader 

 

1,00 

Nötkreatur (6 mån. - 2 år) 0,60 

Nötkreatur under 6 mån 0,40 

Får, getter (över 1 år) 0,20 

Lamm och killingar (över 3 mån.) 0,06 

Suggor (med grisar eller sinsuggor) 0,50 

Övriga svin 0,30 

Värphöns och moderdjur 0,014 

Moderdjur (broiler) 0,02 

Moderdjur (kalkon)  0,05 

Broiler 0,007 

Övriga fjäderfän 0,03 

 

 

På stödmottagarens begäran kan det antal djur 

som ägs av ett sådant företag i 

sammanslutningsform som under 

ersättningsåret i fråga inte har ansökt om 

höjning av kompensationsersättningen räknas 

med i antalet djur på en gårdsbruksenhet som 

har ansökt om höjning av 

kompensationsersättning, förutsatt att 

bestämmanderätten inom företaget i 

sammanslutningsform innehas av medlemmar i 

ett familjeföretag på så sätt att 

1) bestämmanderätten i ett öppet bolag 

eller ett kommanditbolag enligt 

bolagsavtalet innehas av en eller flera 

sådana bolagsmän som uppfyller 



förutsättningarna för beviljande av 

höjning av kompensationsersättningen 

eller 

2) bestämmanderätten i ett aktiebolag 

innehas av en eller flera sådana 

aktieägare, eller medlemmar i ett 

andelslag, som uppfyller 

förutsättningarna för beviljande av 

höjning av kompensationsersättningen. 

 

Med bestämmanderätt i ett aktiebolag avses ett 

aktieinnehav som innebär att stödmottagaren 

tillsammans med medlemmarna i hans eller 

hennes familjeföretag direkt innehar mer än 

hälften av det sammanlagda röstetalet för 

samtliga aktier i bolaget. Stödmottagaren eller 

medlemmarna i hans eller hennes 

familjeföretag ska utöva bestämmanderätt i 

företaget i sammanslutningsform senast den 30 

april under ersättningsåret i fråga. 

 

Djur som ägs av ett företag i 

sammanslutningsform kan endast räknas till 

godo för en sådan gårdsbruksenhet som helt 

och hållet innehas av medlemmar i ett 

familjföretag. 

 

3. Kompensationsersättningens belopp 

Kompensationsersättning beviljas på årsbasis 

per hektar jordbruksareal enligt följande tabell: 

  
 EU-

delfinansie

rat stöd 

(euro/ha)                

Helt 

nationellt 

finansiera

t stöd 

(euro/ha)   

Kompen

sationser

sättning 

totalt 

(euro/ha) 

växtodling 222 0 222 

husdjurspr

oduktion 

222 60 282 

 

Inverkan av gårdsbruksenhetens storlek på 

kompensationsersättningens belopp 

Nivån på kompensationsersättningen kan 

sänkas gradvis om gårdsbruksenheten ökar i 

storlek. Kompensationsersättningen beviljas 

enligt gårdsbruksenhetens storlek enligt 

följande  

 
Ersättningsberättigande 

areal i fråga om 

kompensationsersättning för 

gårdsbruksenheter 

Den beviljade 

ersättningens 

andel av full 

ersättning 

Upp till 100 hektar 100 % 

För den areal som överstiger  

100 ha upp till 150 ha 90 % 

För den areal som överstiger 

150 ha 

80 % 

     

Den årliga areal som berättigar till ersättning 

fastställs utifrån uppgifterna i stödansökan 

samt, i fråga om gårdsbruksenheter som 

landskapsregeringen utövar tillsyn över, 

tillsynsuppgifterna. Vid fastställande av den 

ersättningsberättigade areal beaktas endast 

sådana arealer för vilka 

kompensationsersättning kan beviljas. 

 

4. Överföring av besittningsrätt 

Om besittningsrätten till gårdsbruksenheten i 

dess helhet överförs senast den 31 augusti det 

år ansökan om ersättning lämnas in, betraktas 

den på vilken besittningsrätten till 

gårdsbruksenheten har överförts som den som 

ansöker om höjning av 

kompensationsersättningen, om den som från 

vilken besittningsrätten har övergått har ansökt 

om höjning av kompensationsersättningen 

under ersättningsåret. Vid beräkning av antalet 

djurenheter beaktas endast de djur som den 

stödmottagare på vilken besittningsrätten till 

gårdsbruksenheten har överförts innehar under 

ersättningsåret. 

 


