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CAP-planens struktur

Cap-strategiplanen omfattar både

Pelare I: 
- Inkomststöd
- Rikets behörighet

- Pelare II:
- Landsbygdsutvecklingsstöd 
- Ålands behörighet

- Gemensamma delar för båda pelarna så som 
definitioner



Koefficienter

Djurgrupper Koefficient

Nötkreatur

- Tjurar, dikor, dikokvigor, mjölkkor och andra nötkreatur, över 2 år 1,00

- Tjurar, dikor, dikokvigor, mjölkkor och andra nötkreatur, 6

månader – 2 år 0,60

- Tjurar, dikor, dikokvigor, mjölkkor och andra nötkreatur, under 6

månader 0,40

Får och getter

- tackor, hongetter, baggar, bockar 0,20

- lamm och killingar minst 2 månader 0,06



Ålands djurbaserade åtgärder  

• Ersättning för djurens välfärd

• Ersättning för uppfödning av ursprungsraser

• Ersättning för ekologisk husdjursproduktion



Ålands djurbaserade åtgärder

Ersättning för 
- Inkomstbortfall och 
- extra kostnader för att genomföra ett miljöåtagande

+  en ”morot” (transaktionskostnad) max 20%. 

Alla ersättningsnivåer baserar sig på kalkyler (MTT)  

Åtgärderna måste gå över lagstiftningens krav som alla måste följa  



Ersättning för djuren välbefinnande



Ersättning för djurens välbefinnande

• En ersättning för åtgärder som görs för

- nötkreaturens välbefinnande, 
- hälsovård och 
- smittskydd (biosäkerhet) 
- Minskad användning av antibiotika

Innebär bl.a. krav på utrymmen där djuren hålls   



Ersättning för djurens välbefinnande 2023

Ersättning beviljas till

• en jordbrukare

• som är minst 18 år 31.12.2022

• som har ingått ett åtagande om att genomföra minst en åtgärd som främjar 

djurens välbefinnande

Åtagandeperioden är ett år (1.1 -31.12)



Ersättning för djurens välbefinnande

•Åtgärder för nötkreatur
1. Välbefinnandeplan (obligatorisk)
2. Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar
3. Främjande av förhållanden under vilka kalvar hålls
4. Främjande av förhållanden under vilka nötkreatur av 

handjur hålls

•Åtgärder för får och getter

1. Välbefinnandeplan (obligatorisk) 

2. Främjande av förhållanden under vilka får och getter 

hålls 



Minimiantal djurenheter

Under åtagandeperioden i medeltal

• Nötkreatur: minst 15 djurenheter

• Får eller getter: minst 5 djurenheter får eller 5 djurenheter getter
(har man både får och getter måste man ha i medeltal minst 5 de av båda

Minimiantalet djurenheter behöver inte uppfyllas varje dag under åtagandeperioden, 
men.

du ska ha djur i din besittning varje dag under åtagandeperioden, bortsett från ett 
tillfälligt uppehåll på grund av byte av uppfödningsomgång. 



Minimiantal djurenheter

Djuren som beaktas i beräkningen av djurenheterna ska vara

• i din besittning 

• märkta och registrerade enlig gällande regler 

• registrerade i djurregistret på ditt lägenhetssignum och 

• finnas på registrerade djurhållningsplatser



1. Välbefinnandeplan

• Obligatorisk 

• Finns färdiga mallar på LR:s hemsida (skilda för nötkreatur och får/getter)

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/djurens-valbefinnande

• Görs årligen

• Om förhållandena på gården eller produktionsmetoden ändrar under året ska 
planen uppdateras

• Den uppdaterade planen ska bevaras hemma och kunna visas upp vid behov

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/djurens-valbefinnande


Välbefinnandeplan

Beskriv

• förhållandena på hållandeplatsen, så som 

- ventilation, 

- dricksvattentillförsel, 

- utfodringssystem och 

- temperaturreglering,

• beredskap för funktionsstörningar i de system som nämns ovan,

• genomförande av produktion samt planering av betesgång och utevistelse,



Välbefinnandeplan

Beskriv

• skydd mot sjukdomar,

- förbättrandet av välbefinnandet, så som 

- förhållandena på djurens liggplats och i gruppboxar, 

- djurens renlighet, skötsel av sjuka och kalvande djur, 

- klövvård och 

- avhorning samt

• eventuella observationer och utvecklingsbehov



Välbefinnandeplanen

Foderanalys och utfodringsplan ingår i välbefinnandeplanen

• Analys av det huvudsakliga grovfodret, ej betesgräs eller halm 

- Grundanalys (NIR-analys: ts, fodervärden, råprotein, smältbart råprotein, socker, NDF-fiber)

• Utfodringsplanen ska 

- vara skriftlig 
- basera sig på foderanalysen och djurens tillväxt, produktionsnivå och de olika 

skedena under produktionsperioden 
- Uppdateras när det analyserade fodret byts ut

- Den uppdaterade planen ska bevaras på gården och ska kunna visas upp vid 

behov.



Välbefinnandeplanen

Syftet med välbefinnandeplanen

- en typ av egenutvärdering

- ska väcka tankar om den egna verksamheten

- hitta eventuella utvecklingsbehov (hur borde det vara) 

En utfodring som tillgodoser djurens näringsbehov -> kan förbättra även 
lönsamheten    



Åtgärder för nötkreatur

2. Sjuk- behandlings- och kalvningsboxar (gäller gårdens alla nöt)

• Nötkreatur som inte har kalvat
- minst en box för varje påbörjat 50-tal nötkreatur 

- i grupp- eller ensamboxar för djur
o under 12 månader minst 6 m2 per djur 
o över 12 månader minst 9 m2 per djur.

• Mjölkkor och dikor som har kalvat
- minst en box för varje påbörjad grupp av 20 kor

- i en gruppbox eller i en ensambox ska ytan per djur vara minst 9 m2

- mjölkkor ska kunna mjölkas maskinellt.



Åtgärder för nötkreatur

2. Sjuk- behandlings- och kalvningsboxar 

• Boxarna 
- en fast eller monterbar fristående box

- i gruppboxar bör det finnas beredskap att åtskilja djuren

- liggplatsen ska ha helt golv samt vara välströad och mjuk

- För nötkreatur som är över 6 månader kan man också använda boxar med 
spaltgolv, om där finns liggplats med gummimatta, gummibeklädda balkar eller 
andra motsvarande konstruktioner som gör golvet mjukare. 



Åtgärder för nötkreatur

3. Främjande av förhållanden under vilka kalvar hålls

Gäller gårdens alla nötdjur under 6 månader

• Kalvarnas boxar
- över en månad gamla avvanda kalvar ska hållas i gruppboxar, om inte avskiljande 

är befogat

- i gruppboxar ska varje kalv ha ett utrymme på minst 2,25 m2

- kalvarna ska ha en välströad och mjuk liggplats med helt golv



Åtgärder för nötkreatur

3. Främjande av förhållanden under vilka kalvar hålls

– en kalv som går med sin moder ska de ha ett utrymme på 10 m2

• Kan ingå liggområden, kalvgömmor och gödselgångar

– för varje ”extra” kalv behövs tilläggsutrymme på 2,25 m2 (mor + 2 kalvar = 12,5 m2)

– Om det i samma grupp ingår nötkreatur som är minst sex månader gamla ska det 
även för dem finnas tio kvadratmeter utrymme per nötkreatur. 

– Om djuren är utomhus ska det också för moderdjuren finnas sådana utrymmen i 
byggnaderna som uppfyller villkoren. 
• Till exempel om gårdens alla 60 dikor kalvar på våren ska 60 x 10 kvadratmeter 

finnas i byggnader.



Åtgärder för nötkreatur

3. Främjande av förhållanden under vilka kalvar hålls

• Råmjölk och drickutfodring
- På gårdar på vilka det föds kalvar ska det alltid finnas fryst råmjölk eller 

råmjölksersättning

- Råmjölkens kvalitet (antikroppar, Brix-värde) ska mätas före frysningen.

- Det ska föras journal över den frysta råmjölkens kvalitet (mätresultat, datum). 
Om det på gården används råmjölksersättning ska kvittot sparas.

- Kalven ska få mjölken eller mjölkersättningen genom att suga på juvret eller på 
en napp under hela drickperioden.



Åtgärder för nötkreatur

4. Främjande av förhållanden under vilka nötkreatur av handjur hålls

Gäller gårdens alla nöt av hankön mellan 6-18 mån.

• För varje djur  ska det finnas
- minst 3,5 m2 i varma stallar (värmeisolerade) 

- minst 5,5 m2 i kalla stallar

• Minst hälften av boxens minimiyta ska vara liggområde.  



Åtgärder för nötkreatur

4. Främjande av förhållanden under vilka nötkreatur av handjur hålls

• Liggplatsen ska vara välströad och mjuk med helt golv. I boxar med spaltgolv ska på 
liggplatsen användas en gummimatta, gummibeklädda stavar eller andra 
motsvarande konstruktioner som gör golvet mjukare

• Nötkreatur av hankön får inte hållas uppbundna förutom tillfällig av godtagbar 
anledning

• Över åtta månader gamla nötkreatur av olika kön får inte hållas i samma box, med 
undantag av avelstjurar. I fråga om Highland cattle är ovannämnda åldersgräns tio 
månader



Åtgärder för får och getter 

2. Främjande av förhållanden under vilka får och getter hålls

2.1 Fåren och getterna ska hållas i gruppboxar
- med en välströad och mjuk liggplats med helt golv där alla djur får plats att ligga 

ner samtidigt

- baggar och bockar ska ha minst 2,0 m2 per djur

Ensamboxar i undantagsfall

- om bara en bagge eller bock finns på gården eller

- om en godtagbara anledning  

och boxen ska då vara minst 2,0 m2, och djuret  ska obehindrat kan kunna vända sig om 
och kunna se andra får eller getter.



Åtgärder för får och getter

2. Främjande av förhållanden under vilka får och getter hålls

2.2 Lamningsbox och lammkammare
- Tackor och deras nyfödda lamm ska ha en lamningsbox, som har en golvyta för 

djuren på minst 2,2 m2 och som kan värmas upp eller är värmeisolerad

- Lamm ska ha lammkammare från 2 veckors ålder fram till avvänjningen

Gäller inte tackor och lamm som går på bete



Åtgärder för får och getter

2. Främjande av förhållanden under vilka får och getter hålls

2.4 Sjuk- och behandlingsbox:

- boxen ska ha helt golv och liggplatsen ska vara välströad, mjuk och det ska vara 
möjligt att värma djuret

- samma box kan användas samtidigt av flera djur, men det ska finnas beredskap 
att isolera ett djur 

- Både i gruppbox och i ensambox ska det finnas minst 2 m2 per djur som är över 3 
månader gamla



Ersättning för djurens välbefinnande

Övriga krav

• Du ska 
- följa
o kraven i villkorligheten (f.d tvärvillkor)
o miniminivån, som utgörs av bestämmelser i djurskyddslagstiftningen

- anmäla din jordbruksmark i årets stödansökan 



Ersättning för djurens välbefinnande

Ersättningsbelopp och betalning

Åtgärd Euro per 

djurenhet

Välfärdsplan för nötkreatur 17

Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar 

för nötkreatur

23

Främjande av förhållanden under vilka 

kalvar hålls

321

Främjande av förhållanden under vilka 

nötkreatur av handjur hålls

164

Välfärdsplan för får och getter 17

Främjande av förhållanden under vilka får 

och getter hålls

98



Ersättning för djurens välbefinnande

Ersättningsbelopp och betalning

Betalas på basen av det djurantal per djurgrupp som beräknas utgående från de 
stödberättigande dagar som ansamlas i nötkreatursregistret under kalenderåret

Betalas i två rater 
- ett förskott på ca 50% i november 2023 och då beräknas djurenheterna under 

perioden 1.1. – 30.6.2023

- måste finnas minimiantal djurenheter på gården under denna period

- Slutraten betalas under våren 2024

- Om man inte har haft minimiantalet djurenheter under 1.1. - 30.6.2023, men nog 
räknat på hela året så betalas hela ersättningen för hela året som ett belopp under 
våren 2024. 



Ersättning för djurens välbefinnande

Ansökan om åtagande och om utbetalning år 2023

• Görs elektroniskt i Vipu 9.1 – 2.2.2023 (Endast elektroniskt )

• Villkoren för erhållande av ersättning och Vipu-anvisning finns på LR:s hemsida 
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/djurens-valbefinnande

• Finns även en länk till sidan i Vipu (via Ifyllningsanvisningar)  

• Ange de åtgärder som genomförs under året. Ansökan kan inte kompletteras 
med nya åtgärder efter att ansökningstiden har gått ut.      

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/djurens-valbefinnande


Ersättning för djurens välbefinnande

Ansökan om åtagande och om utbetalning år 2023

Val av åtgärder
• Välbefinnandeplanen är obligatorisk

• Den åtgärd som väljs utöver välbefinnandeplanen måste 
- lämpa sig för gårdens produktionsstruktur och dess tekniska arrangemang

- gå att genomföra i alla gårdens byggnader där det finns djur som omfattas av 
åtgärden 

- uppfyllas också i fråga om sådana djur som har placerats utanför gården, om 
djuren är registrerade på gårdens lägenhetssignum i nötkreatursregistret



Ersättning för djurens välbefinnande

Ansökan om åtagande och om utbetalning år 2023

Bifoga
• välbefinnandeplanen 

• utfodringsplanen 

• resultatet från foderanalysen 

till ansökan under ansökningstiden

Bifogas som PDF-filer 



Ersättning för djurens välbefinnande



Ersättning för djurens välbefinnande



Ersättning för djurens välbefinnande



Ersättning för djurens välbefinnande



Ersättning för djurens välbefinnande



Ersättning för djurens välbefinnande



Ersättning för djurens välbefinnande 



Ersättning för uppfödning av 
ursprungsraser



Ersättning för uppfödning av ursprungsraser 2023

Ersättning beviljas till

• en jordbrukare

• som är minst 18 år 31.12.2022

• som har i sin besittning under hela åtagandeperioden 

- minst 3 hektar åkermark eller 

- utnyttjar minst 3 hektar naturbeten

• som har ingått ett åtagande om uppfödning av ursprungsraser

Åtagandeperioden är ett år (1.1 -31.12)



Ersättning för uppfödning av ursprungsraser

Ersättning kan erhållas för uppfödning av renrasiga

• ålandsfår,

• får av finsk lantras,

• västfinsk boskap, 

• östfinsk boskap och 

• nordfinsk boskap. 

Foto: Landsbygd.fi



Ersättning för uppfödning av ursprungsraser

1. Djuren ska vara renrasiga och stambokförda

- Nötkreatur:
o ska ha ett stamboksintyg från stambokens huvudavdelning som utfärdats av 

Faba

o de ersättningsberättigande djurens stamboksbeteckning är antingen S eller 
SSS. 

- Får:
o djurens renrasighet ska intygas med en lista över stöd för ursprungsraser som 

fås från NettiKatras

o raskoden för ålandsfår ska vara AA1 och för får av finsk lantras SS1.



Ersättning för uppfödning av ursprungsraser

2. Djuren ska ha producerat minst en avkomma under de föregående två åren 

- år 2023 ska avkomman ha producerats under perioden  1.1.2021 – 31.12.2022

- gäller även handjur

- dödfödda renrasiga avkommor kan beaktas 

o Får: dödfödda avkommor som anmälts till får- och getregistret

o Nöt: en renrasig avkomma som dödfötts sju månader eller senare in i 
dräktigheten, om den har anmälts till registret och syns i moderns eller 
faderns stambok



Ersättning för uppfödning av ursprungsraser

• Djuren som kan ingå i åtagandet ska 

- vara i din besittning 1.1.2023

- vara märkta och registrerade enligt gällande regler

- registrerade i djurregistret på ditt lägenhetssignum senast den 1.1.2023

- finnas på den anmälda djurhållningsplatsen

• Djuruppfödningen ska uppfylla kriterierna för gängse produktionssätt

• Ett åtagande ska omfatta minst en djurenhet

- 5 får av samma ras
- ett nötdjur



Ersättning för djurens välbefinnande

För fåren ska det finnas en aktuell avelsplan för de djur som ingår i åtagandet 
- beställ från Nettikatras eller gör själv

Avelsplanen ska innehålla 
- en beskrivning av avelsmålen för gårdens får,
- en uppräkning av alla får av hon- och hankön som ansökan gäller,
- en plan för betäcknings- och inseminationsgrupper för vilka man använder en 

bagge av samma ras.
- en beskrivning av hur inavelsgraden beaktas vid avel.

Avelsplanen ska uppdateras om ett får ersätts med ett djur som inte ingår i planen. 
Den uppdaterade avelsplanen ska lämnas in skriftligen till landskapsregeringen i 
samband med anmälan om att ett djur ersätts



Ersättning för uppfödning av ursprungsraser

Ökning, minskning och ersättande av djur

• Antalet djur i åtagandet kan inte öka under åtagandeperioden  

• Antal djur i åtagandet kan minska under åtagandeperioden men ingen 
ersättning betalas för dem

• Ett utmönstrat djur kan ersättas med ett annat djur som uppfyller villkoren vid 
tidpunkten för ersättande 

- Avkomman ska vara född inom 2 år från det att djuret införs i åtagandet   



Ersättning för uppfödning av ursprungsraser

Ökning, minskning och ersättande av djur

• Anmäl minskningar eller ersättningar inom 14 kalenderdagar till 
landskapsregeringen (anmälan görs som vanligt till djurregistret)

- Skriftligen, fritt formulerat (från år 2024 elektroniskt)

- Bifoga den uppdaterade avelsplanen om ett får ersätts med ett djur som inte 
ingår i den avelsplan som bifogades till ansökan. 

• En försenad anmälan till djurregistret och LR leder till att djuret förkastas -> 
påföljder 



Ersättning för djurens välbefinnande

Övriga krav

• Du ska 
- följa
o kraven i villkorligheten (f.d tvärvillkor)
o miniminivån, som utgörs av bestämmelser i djurskyddslagstiftningen

- anmäla din jordbruksmark i årets stödansökan 



Ersättning för uppfödning av ursprungsraser

Övergångsbestämmelser år 2023

- Djur som ingår i ett åtagande som löper ut 30.4.2023 kan tas med men för dem 
beviljas ersättning först från och med 1.5.2023.

- Djuret ska dock uppfylla villkoren för det nya åtagandet från och med 1.1.2023

- Djuren i gamla åtagandet är inte individualiserade – landskapsregeringen 
kommer eventuellt att kontakta dig under handläggningen  



Ersättning för uppfödning av ursprungsraser

Ersättningsbelopp och utbetalning

• Ersättningen betalas i en rat under våren 2024

(Möjligt att anmäla ersättande djur fram till 31.12.2023 – anmäls senast 14.1.2024)

• Betalas för de djur omvandlat till djurenheter som funnits på gården under hela 
åtagandeåret eller som ersatts med ett annat djur



Ersättning för uppfödning av ursprungsraser

Ansökan om åtagande och om utbetalning år 2023

• Ansökan görs elektroniskt i Vipu 13.2– 2.3.2023 (endast elektroniskt )

• Villkoren för erhållande av ersättning och Vipu-anvisning kommer att finans på 
LR:s hemsida 

• Finns även en länk till sidan i Vipu (via Ifyllningsanvisningar)  

• Ange djuren som individer genom att välja från en lista i Vipu

• Om djuret inte syns i listan i Vipu: Kolla uppgifterna i djurregistret



Ersättning för uppfödning av ursprungsraser

Ansökan om åtagande och om utbetalning år 2023

Bifoga till ansökan

Nötkreatur: 
- Härstamningsintyg för varje nötdjur

Får: 

- lista över stöd för ursprungsraser

- avelsplan 



Ersättning för uppfödning av ursprungsraser



Ersättning för uppfödning av ursprungsraser



Ersättning för uppfödning av ursprungsraser



Ersättning för uppfödning av ursprungsraser



Ersättning för uppfödning av ursprungsraser



Ersättning för uppfödning av ursprungsraser



Ersättning för uppfödning av ursprungsraser



Ersättning för uppfödning av ursprungsraser 



Ersättning för ekologisk husdjursproduktion



Ersättning för ekologisk husdjursproduktion

Ett femårigt åtagande 

• Börjar 1.5.2023 – 30.4.2028

• Förutsätter att man har ett åtagande också om ekologisk växtodling

• Ansökan görs i samband med åkerstödansökan/huvudstödansökan senast 
15.6.2023



Ersättning för ekologisk husdjursproduktion

Beviljas per hektar utgående från det genomsnittliga djurantalet på 
gårdsbruksenheten under kalenderåret enligt djurregistret

• nötkreatur, får, getter, svin och fjäderfän 
• djurarten kan ändra under åtagandeperioden 

Ersättning betalas för den areal som odlas med foderväxter

• behövs 1 djurenhet för en hektar

356 euro per djurenhet
• betalas för högst den areal som odlas med foderväxter på gården 



Tack och på återseende!

regeringen.ax
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