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Villkor för erhållande av ersättning för djurens 

välbefinnande    
 

Villkoren för erhållande av ersättning för djurens välbefinnande finns i CAP-strategiplanen som har godkänts 

av EU-kommissionen. Motsvarande nationella rättsakter har dock ännu inte antagits. Dessa villkor blir 

bindande om de nationella rättsakterna godkänns utan ändringar. Om de slutliga stödvillkoren skiljer sig från 

de villkor som beskrivs nedan kommer du att bli informerad om de nya villkoren. Du ska i så fall särskilt 

bekräfta att du iakttar de ändrade villkoren. Du har då även möjlighet att helt eller delvis återta din ansökan.        

   

1. Allmänna villkor 

1.1 Sökanden 

1.1.1 Jordbrukare 

Ersättning för åtgärder som främjar djurens välbefinnande kan beviljas till en jordbrukare som bedriver 

jordbruksverksamhet 

 

Med jordbrukare avses en fysisk eller juridisk person eller en grupp av fysiska eller juridiska personer.    

Till jordbruksverksamhet räknas både produktion av jordbruksprodukter och underhåll av jordbruksmark. 

Med produktion av jordbruksprodukter avses odling av växter inom primärproduktion eller hållande av 

produktionsdjur.  

 

1.1.2 Ålder 

Den fysiska person som är sökande eller hans eller hennes make ska vara minst 18 år senast den 31 

december 2022. Med make avses jordbrukarens äkta make och personer som lever under 

äktenskapsliknande förhållanden i enlighet med 7 § 3 mom. i inkomstskattelagen (FFS 1535/1992) 
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En person under 18 år kan ingå ett åtagande och han eller hon kan beviljas ersättning om han eller hon har 

ingått äktenskap eller bedriver jordbruk som samägare tillsammans med en förälder eller om det finns andra 

särskilda skäl att avvika från ålderskravet.  

 

Om jordbruk och trädgårdsodling bedrivs av flera jordbrukare eller i form av en sammanslutning är ett vill-

kor för beviljande av ersättning att minst en jordbrukare, en medlem i sammanslutningen, en delägare eller 

en bolagsman uppfyller ålderskravet. 

 

Ålderskravet gäller inte offentliga samfund.  

 

1.2 Åtagande om djurens välbefinnande 

Ersättning för djurens välbefinnande kan beviljas till en jordbrukare som ingår ett åtagande om att 

genomföra minst en åtgärd som främjar djurens välbefinnande. 

 

En sökande som har ingått ett åtagande om djurens välbefinnande förbinder sig att följa vissa villkor under 

hela åtagandeperioden som utgörs av ett kalenderår (1.1 – 31.12). Villkoren som ska följa är beroende av 

vilka djurslag och vilka åtgärder som ingår i åtagandet. Villkoren ska följas från och med 1.1.2023. Villkoren 

beskrivs i kapitel 2 och 3.       

 

1.3 Ansökan om åtagande och ansökan om utbetalning 

Ett villkor för att ersättning för djurens välbefinnande ska beviljas är att sökanden lämnar in en ansökan om 

åtagande och en ansökan om utbetalning. 

 

Åtagande om ersättning för djurens välbefinnande och utbetalning för år 2023 söks i Viputjänsten under 

perioden 9.1.2023 - 2.2.2023. 

 

I ansökan om åtagande ska de åtgärder som kommer att genomföras på gårdsbrusenheten under 

kalenderåret 2023 uppges.  

 

Sökanden ansvarar för ansökan och för att uppgifterna i den är fullständiga och felfria.  Om en ansökan gäller 

en gårdsbruksenhet som innehas av flera än en fysisk eller juridisk person tillsammans, är alla innehavare av 

gårdsbruksenheten solidariskt ansvariga för ansökan och för att uppgifterna i den är fullständiga och felfria. 

 

1.3.1 Val av gårdsspecifika åtgärder  

Sökanden ska per djurart välja de åtgärder som genomförs under kalenderåret. Den åtgärd som väljs ska 

lämpa sig för gårdens produktionsstruktur och dess tekniska arrangemang. 

 

Åtgärderna som kan väljas på en gård med nötkreatur är:  

− Välbefinnandeplan för nötkreatur  

− sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar 

− främjande av förhållanden under vilka kalvar hålls 

− främjande av förhållanden under vilka nötkreatur av handjur hålls 
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Åtgärderna som kan väljas på en gård med får och getter är:  

− välbefinnandeplan för får och getter 

− främjande av förhållanden under vilka får och getter hålls 

 

De valda åtgärderna ska genomföras för alla de produktionsdjur av det djurslag eller djurgrupper som är i 

sökandens besittning. Välbefinnandeplanen är en obligatorisk åtgärd för både nötkreatur och för får och 

getter. 

 

En vald åtgärd ska frånträdas genom en ändring eller annullering av ansökan i enlighet med punkt 1.3.3 och 

den ersättning som har betalats för den återbetalas om 

• den husdjursproduktion på gården som den valda åtgärden gäller läggs ner, 

• det sker sådana förändringar i förhållandena i husdjursproduktionen på gården att villkoren för den 

åtgärd som har valts inte längre kan uppfyllas. 

• gårdens genomsnittliga djurantal minskar varaktigt så att minimiantalet djurenheter inte uppnås. 

 

1.3.2 Bilagor till ansökan 

Välbefinnandeplanen för det djurslag som omfattas av åtagandet ska bifogas till ansökan i Vipu-tjänsten. Om 

ingen välbefinnandeplanen lämnas in under ansökningstiden betalas ingen ersättning för djurens 

välbefinnande. Också utfodringsplanerna och resultaten av foderanalyserna ska bifogas.  

 

1.3.3 Ändring och annullering av ansökan 

Efter att ansökningstiden har gått är det möjligt att  

• frånträda hela åtagandet 

• frånträda åtgärder 

• ändra stödsökande men endast om det gäller överföring av besittning av en hel gård, se punkt 4.3. 

 

En anmälan om ändringar och återtaganden ska lämnas skriftligen till exempel med e-post till Ålands 

landskapsregering senast 31.10.2023. 

 

Återtaganden beaktas inte om 

• sökanden har underrättats om en kontroll på plats eller 

• om sökanden har blivit informerad om en sådan överträdelse av ett villkor för ersättningen för 

djurens välbefinnande som har upptäckts i samband med en oanmäld kontroll på plats. 

 

Ändringar och återtaganden är tillåtna efter en kontroll på plats till den del det vid kontrollen inte har 

upptäckts några brister. 

 

Efter att ansökningstiden har gått ut är det inte längre möjligt att  

• ansöka om nya åtgärder eller 

• byta en åtgärd till en annan 

 

 

 



 

 

4 (21) 

1.4 Miniminivån  

Ersättning för djurens välbefinnande betalas endast för sådana insatser som går utöver kraven i 

djurskyddslagstiftningen.  

 

Bestämmelserna i djurskyddslagstiftningen utgör miniminivån för varje åtgärd och en underlåtenhet att iaktta 

dem är en allvarligare brist än en brist som gäller ett villkor för erhållande av ersättning för djurens 

välbefinnande. Den ersättning som betalas ut minskas i en större omfattning om också de krav i 

djurskyddslagstiftningen som ingår i miniminivån för åtgärden i fråga har försummats. 

 

Kraven som ingår i miniminivån anges i villkoren för varje djurslag och åtgärd längre fram.  

 

1.5 Villkorlighet 

Ett villkor för att kunna erhålla ersättning för djurens välbefinnande är att kraven i villkorligheten följs. En 

försummelse att iaktta kraven i villkorligheten orsakar påföljder för alla jordbruksstöd. Orsakas försummelsen 

till exempel av en överträdelse som gäller jordbruksmark riktas stödavdraget till gårdens areal- och 

djurbaserade stöd. 

 

1.6 Anmälan av jordbruksmark 

Sökanden ska i Vipu-tjänsten före utgången av ansökningsperioden för åkerstöd år 2023 uppge all 

jordbruksmark som är i sökandens besittning. En sökande som inte ansöker om stöd för jordbruksmarken ska 

före utgången av ansökningsperioden för åkerstöd år 2023 med blankett 102A till kommunens 

landsbygdsnäringsmyndighet anmäla all jordbruksmark som är i sökandens besittning. 

 

2. Villkor gällande nötkreatur 

I detta avsnitt finns samlat de villkor för ersättning för djurens välbefinnande som gäller nötkreatur. 

 

Med nötkreatur avses ett nötkreatur som hålls för produktion av mjölk, kött eller andra livsmedel eller hudar 

eller för andra motsvarande ändamål, förutom nötkreatur av rasen Belgian Blue och vattenbufflar.  

 

2.1 Djurgrupper av nötkreatur i samband med ersättningen för djurens 

välbefinnande 

• Kalvar under 6 mån. 

• Nötkreatur av honkön, 6 mån.-2 år 

• Nötkreatur av honkön, raser som föds upp utomhus, 6 mån.-2 år 

• Nötkreatur av honkön, över 2 år 

• Nötkreatur av honkön, raser som föds upp utomhus, över 2 år 

• Nötkreatur av hankön, 6 mån. - 18 mån. 

• Nötkreatur av hankön, raser som föds upp utomhus, 6 mån. – 18 mån.  

• Nötkreatur av hankön, över 18 mån. 

• Nötkreatur av hankön, raser som föds upp utomhus, över 18 mån. 

 



 

 

5 (21) 

Med kalv avses ett nötkreatur som är yngre än sex månader,  

Med ras som föds upp utomhus avses nötkreatur av rasen Highland cattle, Bison, Galloway eller Texas 

longhorn. 

 

2.2 Allmänna villkor för åtagandet 

Sökanden ska i medeltal ha minst 15 djurenheter nötkreatur i sin besittning under åtagandeperioden. 

Uppfyllandet av kravet på minsta djurantal granskas inte per åtgärd. Sökandens ska ha nötkreatur i sin 

besittning varje dag under åtagandeperioden, bortsett från ett tillfälligt uppehåll på grund av byte av 

uppfödningsomgång.  

 

De valda åtgärderna ska börja genomföras 1.1.2023 och de ska genomföras fram till 31.12.2023. Åtagandet 

omfattar sökandens alla nötkreatur. 

 

De djur som uppgetts i ansökan ska vara i sökandens besittning och registrerade på sökandens 

lägenhetssignum i nötkreatursregistret.    

 

Sökanden kan inte välja en åtgärd som inte går att genomföra i alla gårdens byggnader där det finns djur 

som omfattas av åtgärden. Villkoren för den åtgärd som valts ska uppfyllas också i fråga om sådana djur som 

har placerats utanför gården, om djuren är registrerade på gårdens lägenhetssignum i nötkreatursregistret. 

 

2.2.1 Identifiering och registrering av nötkreatur 

En förutsättning för att kunna erhålla ersättningen för djurens välbefinnande är att bestämmelserna om 

identifiering och registrering av djur följs. Nötkreaturen ska finnas på registrerade djurhållningsplatser och 

uppgifterna om djuren ska vara uppdaterade i nötkreatursregistret. Närmare anvisningar om märkning och 

registrering av nötkreatur finns på adressen https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/djurhallning-identifiering-

och-registrering/markning-och-registrering-av-djur/ 

 

2.2.2 Ersättningsnivåerna för åtgärder som gäller nötkreatur 

Beloppet av ersättning för djurens välbefinnande baserar sig på kalkylerade kostnader eller inkomstbortfall 

som åsamkas gården. 

 

Tabell 1: Gårdsspecifika åtgärder för en gård med nötkreatur. 

Åtgärd Euro per 

djurenhet 

Välbefinnandeplan 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 

 

2.2.3 Hur ersättningen bestäms och betalas ut 

Till gårdar med nötkreatur betalas ersättningen per åtgärd på basen av det djurantal per djurgrupp som 

beräknas utgående från de stödberättigande dagar som ansamlas i nötkreatursregistret. 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/djurhallning-identifiering-och-registrering/markning-och-registrering-av-djur/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/djurhallning-identifiering-och-registrering/markning-och-registrering-av-djur/
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2.2.4 Ersättningsbelopp 

Ersättningen beräknas på basen av de eurobelopp för respektive åtgärd som anges i tabell 1 och 

djurenhetskoefficienterna i tabell 2. Ersättningen för djurens välbefinnande för år 2023 betalas i två poster. 

Det belopp som betalas till sökanden för åtagandeåret ska vara minst 100 euro för att ersättningen ska 

kunna betalas ut. 

 

Tabell 2. Djurantalen omvandlas till djurenheter enligt koefficienterna i tabellen. 

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 

 

I samband med utbetalning av ersättningen beräknas antalet djurenheter per åtgärd bara för de djur som 

omfattas av åtgärden. 

 

2.3 Gårdsspecifika åtgärder för gårdar med nötkreatur 

En gård med nötkreatur kan välja en eller flera av följande åtgärder: 

• Välbefinnandeplan för nötkreatur.  

• Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar 

• Främjande av förhållanden under vilka kalvar hålls 

• Främjande av förhållanden under vilka nötkreatur av handjur hålls 

 

Välbefinnandeplanen är obligatorisk för alla som ansöker om ersättning åtgärder för nötkreatur 

 

Utöver villkoren för den åtgärd som har valts måste också den grundläggande lagstiftningens krav som ingår 

i miniminivån följas. 

 

2.3.1 Välbefinnandeplan för nötkreatur 

Välbefinnandeplanen omfattar alla nötkreatur på gården. 

 

Sökanden ska ha en övergripande välbefinnandeplan för nötkreatur från och med början av 

åtagandeperioden. Välbefinnandeplanen är en plan som görs upp årligen för hantering och utveckling av 

verksamheten som innehåller gårdsspecifika åtgärder för nötkreaturens välbefinnande, hälsovård och 

biosäkerhet. 

 

För uppgörandet av välbefinnandeplanen kan landskapsregeringens mallar användas. Mallarna kan laddas 

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

 

I välbefinnandeplanen ska med hänsyn till gårdens förhållanden och produktionssätt beskrivas  

• förhållandena på hållandeplatsen, så som ventilation, dricksvattentillförsel, utfodringssystem och 

temperaturreglering, 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/djurens-valbefinnande
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• beredskap för funktionsstörningar i de system som nämns ovan, 

• genomförande av produktion samt planering av betesgång och utevistelse, 

• utfodringen utgående från den aktuella utfodringsplanen för varje djurgrupp och foderanalysen för 

det foder som djuret utfodras med, genomförandet av klimatvänlig utfodring, hur en tillräcklig 

närings- och vattentillförsel är ordnad samt kalvarnas tillgång till råmjölk, 

• 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. 

 

Om förhållandena eller produktionsmetoden ändrar under åtagandeåret ska planen uppdateras. Den 

uppdaterade planen ska bevaras på gården och ska kunna visas upp vid behov. 

 

Dessutom ska gården för varje djurgrupp ha en giltig skriftlig utfodringsplan som baserar sig på kalkyler. 

Utfodringsplanen ska utgå från en aktuell foderanalys av det huvudsakliga grovfodret med undantag av 

betesgräs och halm. I planen ska beaktas djurets tillväxt, produktionsnivå och de olika skedena under 

produktionsperioden. Utfodringsplanen ska uppdateras när det analyserade fodret byts ut. Den uppdaterade 

planen ska bevaras på gården och ska kunna visas upp vid behov. 

 

Ersättningen baserar sig på den tid som åtgår till att göra upp planen och kostnaderna för att planera 

utfodringen. 

 

2.3.2 Främjande av förhållanden under vilka kalvar hålls 

Villkoren för åtgärden ska uppfyllas för gårdens alla nötkreatur som är yngre än sex månader. 

 

Villkor för åtgärden 

Boxar 

• Kalvarna ska ha en välströad och mjuk liggplats med helt golv 

• I gruppboxar ska varje kalv ha ett utrymme på minst 2,25 kvadratmeter.  

• Om en kalv är med sin moder ska de ha ett utrymme på tio kvadratmeter. Denna yta får inbegripa 

liggområden och kalvgömmor samt gödselgångar. Om kalvarna är fler än en till antalet är kravet på 

utrymme 2,25 kvadratmeter per kalv utöver utrymmet på tio kvadratmeter. 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, till exempel på bete, 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. 

• Avvanda kalvar som är minst en månad gamla ska hållas i gruppboxar, om inte avskiljande från 

gruppen är befogat av veterinärmedicinska skäl eller på grund av aggressivt beteende hos djuren. 

 

Råmjölk och drickutfodring 

• På gårdar på vilka det föds kalvar ska det alltid finnas fryst råmjölk eller råmjölksersättning för kalvar 

som behöver råmjölk. 

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

 

Ersättningen baserar sig på tilläggsutrymmets omfattning, en större mängd strö och merarbete. 

 

2.3.3 Främjande av förhållanden under vilka nötkreatur av handjur hålls 

Åtgärden gäller gårdens alla nötkreatur av handjur som är minst sex månader och högst 18 månader gamla. 

 

Villkor för åtgärden 

• Varje nötkreatur ska ha ett utrymme på minst 3,5 kvadratmeter i varma stallar och minst 5,5 

kvadratmeter i kalla stallar. Med varma stallar avses stallar med värmeisolering.  

• Minst hälften av boxens minimiyta för djurgruppen i fråga ska vara liggområde.   

• Liggplatsen ska vara välströad och mjuk och den ska ha 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 om inte någon tillfällig, grundad och godtagbar 

anledning förutsätter detta. 

• 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. 

 

Ersättningen baserar sig på merarbetet och det inkomstbortfall som minskningen av djurantalet medför. 

 

2.3.4 Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar 

Åtgärden gäller gårdens alla nötkreatur. 

 

Villkor för åtgärden 

Nötkreatur som inte har kalvat 

• För varje påbörjat 50-tal nötkreatur som inte har kalvat ska det finnas minst en fast eller monterbar 

fristående box eller motsvarande utrymme för ett nötkreatur som har insjuknat, som behöver vård 

eller som ska kalva. 

• I grupp- eller ensamboxar ska det för nötkreatur som är under tolv månader gamla finnas minst sex 

kvadratmeter per djur och för nötkreatur som är över tolv månader gamla minst nio kvadratmeter 

per djur. 

 

Mjölkkor och dikor som har kalvat 

• För mjölkkor och dikor som har kalvat ska det för varje påbörjad grupp av 20 kor finnas minst en fast 

eller en monterbar fristående box eller ett motsvarade utrymme för ett insjuknat djur, för ett djur 

som behandlas eller ett djur som ska kalva.  

• I en gruppbox eller i en ensambox ska ytan per djur vara minst nio kvadratmeter. 

• Mjölkkor ska kunna mjölkas maskinellt. 
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Boxar 

• I gruppboxar bör man bereda sig på att inrätta separata bås för djuren. 

• Liggplatsen ska ha helt golv samt vara välströad och mjuk.  

• För över sex månader gamla nötkreatur kan man också använda boxar med spaltgolv, om där finns 

liggplats med gummimatta, gummibeklädda balkar eller andra motsvarande konstruktioner som gör 

golvet mjukare.  

 

Exempel 1: 

En gård har 70 mjölkkor som har kalvat, 40 nötkreatur som är yngre än 12 månader och 40 nötkreatur som är 

minst 12 månader gamla och som inte har kalvat. 

• Antalet boxar för 70 mjölkkor 70 kor: 

− 1 box per varje påbörjat 20-tal djur = 4 boxar = 4 x 9 kvadratmeter = 36 kvadratmeter 

boxutrymme 

• Antalet andra nötkreatur totalt 80 stycken:  

− 1 box /per varje påbörjat 50-tal djur = 2 boxar varav den ena 6 kvadratmeter och den andra 

9 kvadratmeter = 15 kvadratmeter 

Sammanlagt boxutrymme som behövs är 36 kvadratmeter+ 15 kvadratmeter = 51 kvadratmeter 

 

Exempel 2: 

En gård har 21 mjölkkor som har kalvat, 20 nötkreatur som är yngre än 12 månader och 60 nötkreatur som är 

minst 12 månader gamla och inte har kalvat. 

• Antalet boxar för 21 mjölkkor: 

− 1 box per varje påbörjat 20-tal djur = 2 boxar = 2 x 9 kvadratmeter = 18 kvadratmeter 

boxutrymme 

• Antalet andra nötkreatur totalt 80 stycken: 

− 1 box per varje påbörjat 50-tal djur = 2 boxar = 2 x 9 kvadratmeter = 18 kvadratmeter  

Sammanlagt boxutrymme som behövs är 18 kvadratmeter+ 18 kvadratmeter = 36 kvadratmeter 

 

Ersättningen för åtgärden baserar sig på en större mängd strö, merarbete och det inkomstbortfall som det 

minskade djurantalet medför. 

 

2.4 Miniminivåerna för ersättning för djurens välbefinnande enligt åtgärd 

Utöver villkoren för erhållande av ersättning ska sökanden följa de nedan uppräknade minimikraven för 

djurens välbefinnande.  

 

2.4.1 Minimikrav som gäller alla gårdar med nötkreatur 

Kraven baserar sig på 5 och 6 §§ djurskyddslagen (1998:95) för landskapet Åland samt 6 § 1 och 2 mom., 7 § 4 

och 6 mom., 8 § 3 mom. första meningen samt 21 § 1 mom. tredje och fjärde meningen, 2, 3 och 5 mom. 

andra meningen djurskyddsförordningen (1998:96). 
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• Utrymmen där djur hålls ska ge djuren tillräckligt utrymme, ljus och skydd samt hållas och i övrigt 

vara anpassade till djurartens behov. Det är förbjudet att hålla djur på ett sätt som utsätter dem för 

onödigt lidande. 

• Djur ska ges tillräckligt med lämplig föda, vätska och skötsel samt ges tillräcklig tillsyn. Djur som är i 

människans vård får inte överges. Djur som insjuknat ska ges ändamålsenlig vård. 

• Utfodrings- och vattningssystemen ska vara utformade, dimensionerade och placerade så att djuren 

kan äta och dricka lugnt och naturligt och så att det inte uppstår onödig konkurrens om foder eller 

dryck. Om djuren inte ständigt har tillgång till foder ska alla djur kunna äta samtidigt vid utfodringen. 

• I lösdriftsstall för nötkreatur ska det finnas minst en dricksvattenbehållare eller dricksvattensystem för 

varje påbörjat tiotal djur. 

• På utfodringsplatserna måste det finnas tillräckligt med utrymme så att alla djur i gruppen kan äta 

samtidigt såvida djuren inte har fri fodertillgång. Ett djur högt upp på den sociala rangskalan får inte 

tillåtas dominera hela foderplatsen. 

• Nötkreaturens drivningsvägar och rasthagar ska vara så rymliga att uppkomsten av 

beteendeproblem på grund av den sociala rangskalan förhindras. 

• Betesmarker, rastgårdar och drivningsvägar ska vara fria från främmande föremål som kan skada 

djuren. Stängslet ska vara utformat så att djur under normala förhållanden inte skadas. 

• I fållor, rastgårdar och hagar för utegående djur ska det finnas skydd mot ogynnsamma 

väderleksförhållanden. 

• Djur som hålls ute året om ska ha tillgång till ligghall, hydda eller motsvarande, som ger dem skydd 

mot väder och vind samt en torr och ren liggplats som inte får frysa till och som är så stor att alla 

djur kan ligga ner samtidigt. 

• Djurens dricksvattensanordningar och dricksvattenbehållare ska hållas rena. Urin och avföring får inte 

förorena dricksvattnet eller fodret och vattnet får inte heller frysa. 

• Kalvar ska utfodras minst två gånger per dag. 

 

2.4.2 Minimikrav som gäller Välbefinnandeplan för nötkreatur 

Kraven baserar sig på 1 § 4 mom., 3 § 1 - 3 mom. och 4 § 2 mom. första meningen djurskyddsförordningen. 

 

• Djur ska dagligen ges foder av god hygienisk kvalitet i tillräcklig mängd och av lämplig struktur. 

Fodergivan ska garantera en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel. Plötsliga för-

ändringar i födans sammansättning eller födomängder bör undvikas. 

• Djuren bör alltid ha fri tillgång till vatten. Om det inte är möjligt ska de få vatten minst två gånger 

per dygn. 

• Sjuka eller skadade djur ska hela tiden ha tillgång till vatten om inte veterinär ordinerar annat. 

• Ett sjukt eller skadat djur ska snarast ges nödvändig vård, om inte sjukdomen eller skadan är så svår 

att djuret måste avlivas omedelbart. 

• Stallar och andra utrymmen för djur ska ha tillräcklig ventilation. 

 

2.4.3 Minimikrav som gäller Främjande av förhållanden under vilka kalvar hålls 

Kraven baserar sig på 5 § 1 mom. djurskyddslagen samt 5 § 1 mom. första och andra mening, 5 § 2 mom. 

första och tredje mening, 5 § 5 mom. andra mening, 8 § 5 mom., 33 § och 34 § djurskyddsförordningen. 
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• Utrymmen där djur hålls ska ge djuren tillräckligt utrymme, ljus och skydd samt hållas rena och i 

övrigt vara anpassade till djurartens behov. Det är förbjudet att hålla djur på ett sätt som utsätter 

dem för onödigt lidande.  

• Stall och utrymmen för lösgående och uppbundna djur ska hållas i gott skick och vara utformade så 

att de inte skadar djuren. De ska vara så rymliga att samtliga djur i utrymmet kan ligga samtidigt, 

röra sig obehindrat och bete sig naturligt. 

• Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas rena. 

• Ströbäddar och ströade liggplatser ska hållas torra och strömedlet ska ha god hygienisk kvalitet. 

• Liggplatser ska vara torra och så stora att alla djur i samma inhägnad samtidigt kan ligga ner.  

• När det finns fler än fem kalvar i en besättning får en kalv inte hållas i ensambox efter åtta veckors 

ålder om det inte föreligger veterinärmedicinska skäl. 

• I en ensambox ska en kalv mellan 0–4 veckor ha en box som är minst 1,20 lång och 1,00 meter bred. 

En kalv som är 4–8 veckor ska ha en box som är minst 1,40 lång och 1,10 bred. Boxen ska ha en 

välströad bädd. Boxens väggar ska tillåta ögonkontakt och beröring med andra nötkreatur om inte 

veterinärmedicinska skäl kräver avskildhet. 

• I en box för flera djur ska en kalv under 150 kg ha en yta om minst 1,5 kvadratmeter. Djuren ska 

kunna vända sig runt och ligga ner utan svårigheter. För djur under 2 veckor ska boxen vara 

välströad.  

• För utfodring eller annan skötsel får kalvar under sex månader tillfälligt hållas bundna under högst en 

timme. 

 

2.4.4 Minimikrav som gäller Främjande av förhållanden under vilka nötkreatur av 

handjur hålls 

Kraven baserar sig på 5 § 1 mom. djurskyddslagen samt 5 § 1 mom. första och andra mening, 5 § 2 mom. 

första och tredje mening, 5 § 5 mom. andra mening och 34 § djurskyddsförordningen.  

 

• Utrymmen där djur hålls ska ge djuren tillräckligt utrymme, ljus och skydd samt hållas rena och i 

övrigt vara anpassade till djurartens behov. Det är förbjudet att hålla djur på ett sätt som utsätter 

dem för onödigt lidande.  

• Stall och utrymmen för lösgående och uppbundna djur ska hållas i gott skick och vara utformade så 

att de inte skadar djuren. De ska vara så rymliga att samtliga djur i utrymmet kan ligga samtidigt, 

röra sig obehindrat och bete sig naturligt. 

• Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas rena. 

• Ströbäddar och ströade liggplatser ska hållas torra och strömedlet ska ha god hygienisk kvalitet. 

• Liggplatser ska vara torra och så stora att alla djur i samma inhägnad samtidigt kan ligga ner. 

• I en gruppbox ska det finns minst 1,7 kvadratmeter per ungdjur mellan 150 - 220 kg, minst 1,9 

kvadratmeter per ungdjur som är mellan 220 – 400 kg, minst 2,3 kvadratmeter för ungdjur som är 

över 400 kg. Djuren ska kunna vända sig runt och ligga ner utan svårigheter. Golvytan i box med 

djupströbädd ska vara minst 30% större än i boxar med spaltgolv. 

• Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas rena.  

 

2.4.5 Minimikrav som gäller Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar 

Kraven baserar sig på 5 § 1 mom. djurskyddslagen samt 1 § 5 mom., 2 § 1 och 2 mom., 5§ 2 mom. tredje 

meningen och 5 mom., 7 § 1 mom. första meningen djurskyddsförordningen. 
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• Utrymmen där djur hålls ska ge djuren tillräckligt utrymme, ljus och skydd samt hållas rena och i 

övrigt vara anpassade till djurartens behov. Det är förbjudet att hålla djur på ett sätt som utsätter 

dem för onödigt lidande.  

• Ströbäddar och ströade liggplatser ska hållas torra och strömedlet ska ha god hygienisk kvalitet. 

• Liggplatser ska vara torra och så stora att alla djur i samma inhägnad samtidigt kan ligga ner.  

• Golv i stallar och båspallar ska ha en jämn och halkfri yta och vara utformade så att träck avlägsnas 

på ett snabbt och effektivt sätt eller absorberas väl i ströet. Båspallar utan spaltgolv ska vara försedda 

med strö. Dränerade golv får endast finnas i värmeisolerade stall och ska vara utformade så att de 

inte skadar djuren eller inverkar menligt på deras beteende. 

• Djuren ska hållas så att tillsyn kan ske utan svårigheter och på ett betryggande sätt. Tillsynen ska 

normalt göras minst en gång per dag. Nyfödda, sjuka eller skadade djur och djur som beter sig 

onormalt ska ses till oftare. Detsamma gäller för högdräktiga djur, särskilt vid tiden kring 

förlossningen och vid stora förändringar i vårdförhållandena.  

• Tillsyn av djur på bete ska ske så ofta att djuren inte riskerar att bli förvildade.  

• Vid sammanslagning av grupper av djur eller när nya djur förs in i gruppen ska särskild 

uppmärksamhet fästas vid eventuella beteendeproblem till följd av omställningar i de sociala 

relationerna. 

• En individuell inspektion av djuren ska göras om en allmän inspektion visar att det är nödvändigt. 

Upptäcks något onormalt ska åtgärder omedelbart vidtas för att utreda och avhjälpa situationen. 

• Djurens tänder, klövar, hovar eller klor ska inspekteras tillräckligt ofta och vid behov åtgärdas 

• Nötkreatur som hålls bundna ska inspekteras minst två gånger om dagen  

 

 

3. Villkor gällande får och getter  

I detta avsnitt finns samlat de villkor för ersättning för djurens välbefinnande som gäller får och getter. 

 

3.1 Definitioner 

I samband med ersättningen för djurens välbefinnande avses med: 

1. tacka ett över tolv månader gammalt får av honkön, 

2. lamm ett minst två månader och högst 12 månader gammalt får, 

3. killing en minst två månader och högst 12 månader gammal get, dock inte dvärgget,  

4. bagge ett över tolv månader gammalt får av hankön, 

5. bock en get av hankön, dock inte dvärgget, 

6. lammkammare ett begränsat område där alla lamm ryms samtidigt och där det finns foder som är 

lämpligt för lamm. 

 

Djurgrupper av får och getter i samband med ersättning för djurens välbefinnande 

• Får över 12 mån. 

• Lamm över 3 mån. - 12 mån. 

• Lamm 2 mån.- 3 mån. 

• Getter över 12 mån. 

• Killingar 2 mån. - 12 mån. 
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3.2 Allmänna villkor för åtagandet 

Sökanden ska ha i medeltal minst 5 djurenheter får eller 5 djurenheter getter i sin besittning under 

åtagandeperioden. Uppfyllandet av minimiantalet djurenheter granskas inte per åtgärd. Sökanden ska ha i sin 

besittning får eller getter varje dag under åtagandeperioden bortsett från ett tillfälligt uppehåll på grund av 

byte av uppfödningsomgång.  

 

Villkoren för de valda åtgärderna ska börja uppfyllas 1.1.2023 och villkoren ska iakttas fram till 31.12.2023. 

Åtagandet omfattar sökandens alla får och getter.  

 

De djur som anges i ansökan ska vara i sökandens besittning och registrerade i får- och getregistret på 

sökandens lägenhetssignum.    

 

Sökanden kan inte välja en åtgärd som inte går att genomföra i alla byggnader där det finns djur som 

omfattas av åtgärden. Villkoren för den åtgärd som valts ska uppfyllas också i fråga om sådana djur som har 

placerats utanför gården om djuren är registrerade på gården i får- och getregistret.  

 

3.2.1 Identifiering och registrering av får och getter 

En förutsättning för att erhålla ersättning för djurens välbefinnande är att bestämmelserna om identifiering 

och registrering av djur följs. Fåren och getterna ska finnas på registrerade djurhållningsplatser och 

uppgifterna om djuren ska vara uppdaterade i får- och getregistret. Närmare anvisningar om märkning och 

registrering av får finns på adressen https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/djurhallning-identifiering-och-

registrering/markning-och-registrering-av-djur/  

 

3.2.2 Ersättningsnivåerna för åtgärder som gäller får och getter 

Beloppet av ersättning för djurens välbefinnande baserar sig på kalkylerade kostnader och inkomstbortfall 

som åtgärden orsakar för gården. 

 

Tabell 1. Gårdsspecifika åtgärder för gårdar med får och getter  

Åtgärd Euro per 

djurenhet 

Välbefinnandeplan för får och getter 17 

Främjande av förhållanden under vilka får och getter hålls 98 

 

3.2.3 Hur ersättningen bestäms och betalas ut 

Till gårdar med får och getter betalas ersättningen på basen av det genomsnittliga djurantal per djurgrupp 

som beräknas utgående från de stödberättigande dagar som ansamlas i får- och getregistret. 

 

Ersättningen beräknas på basen av de eurobelopp för respektive åtgärd som anges i tabell 1 och 

djurenhetskoefficienterna i tabell 2. Ersättningen för djurens välbefinnande för år 2023 betalas i två poster.  

 

Det belopp som betalas till sökanden för åtagandeåret ska vara minst 100 euro för att ersättningen ska 

kunna betalas ut. 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/djurhallning-identifiering-och-registrering/markning-och-registrering-av-djur/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/djurhallning-identifiering-och-registrering/markning-och-registrering-av-djur/
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Tabell 2. Djurantalen omvandlas till djurenheter enligt koefficienterna i tabellen 

Djurgrupper Koefficient 

Får och getter   

- tackor, hongetter, baggar, bockar 0,20 

- lamm och killingar minst 2 månader 0,06 

 

 

3.3 Gårdsspecifika åtgärder för gårdar med får och getter  

En gård med får och getter kan välja en eller flera av följande åtgärder: 

• Välbefinnandeplan för får och getter 

• Förbättrande av förhållandena för får och getter 

 

Välbefinnandeplanen är obligatorisk för alla som ansöker om ersättning för åtgärder för får och getter. 

 

Utöver villkoren för erhållande av ersättning ska också den grundläggande lagstiftningens krav som ingår i 

miniminivån följas. 

 

3.3.1 Välbefinnandeplan för får och getter 

Villkoren gäller gårdens alla får och getter. 

 

Sökanden ska ha en välbefinnandeplan för får och getter från och med början av åtagandeperioden. 

Välbefinnandeplanen är en plan som görs upp årligen för hantering och utveckling av verksamheten som 

innehåller gårdsspecifika åtgärder för fårens och getternas välbefinnande, hälsovård och biosäkerhet. 

 

För uppgörandet av välbefinnandeplanen kan landskapsregeringens mallar användas. Mallarna kan laddas 

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

 

I välbefinnandeplanen ska med hänsyn till gårdens förhållanden och produktionssätt beskrivas  

• förhållandena på djurhållningsplatsen, så som ventilation, dricksvattentillförsel, 

utfodringssystem och temperaturreglering, 

• beredskap för funktionsstörningar i de system som nämns ovan, 

• genomförande av produktion, klippning av fåren, samt planering av betesgång och utevistelse, 

• utfodringen utgående från den aktuella utfodringsplanen för varje djurgrupp och foderanalysen 

för det foder som djuret utfodras med, samt hur en tillräcklig närings- och vattentillförsel är 

ordnad, 

• skydd mot sjukdomar, 

• förbättrandet av välbefinnandet så som djurhållningsplatsens och djurens renlighet, 

djurhållningsplatsens säkerhet, skötsel av lamm och killingar, lämplig skötsel av sjuka djur 

parasitbekämpning samt 

• eventuella observationer och utvecklingsbehov. 

 

Om förhållandena på gården eller produktionsmetoden ändrar under åtagandeperioden ska planen 

uppdateras. Den uppdaterade planen ska bevaras på gården och ska kunna visas upp vid behov. 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/djurens-valbefinnande
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Dessutom ska gården för varje djurgrupp ha en giltig skriftlig utfodringsplan som baserar sig på kalkyler.  

 

Utfodringsplanen ska utgå från en aktuell foderanalys av det huvudsakliga grovfodret med undantag av 

betesgräs och halm. I utfodringsplanen ska djurens tillväxt, produktionsnivå och produktionsstadium. 

beaktas. Lammen och killingarna ska beaktas i utfodringsplanen från och med två veckors ålder. 

Utfodringsplanen ska uppdateras när det analyserade fodret byts ut. Den uppdaterade planen ska bevaras på 

gården och ska kunna visas upp vid behov. 

 

Ersättningen för åtgärden baseras på den tid som åtgår till att göra upp planen och kostnaderna för att 

planera utfodringen. 

 

3.3.2 Främjande av förhållanden under vilka får och getter hålls 

Villkoren gäller gårdens alla får och getter. 

 

Villkor för åtgärden 

Gruppbox 

• Får och getter ska hållas i gruppboxar där det finns en välströad och mjuk liggplats med helt 

golv där alla djur får plats att ligga ner samtidigt. 

• Om får eller getter av godtagbar anledning kortvarigt hålls ensamma ska boxen vara minst 2,0 

kvadratmeter och till sin form sådan att fåret eller geten obehindrat kan vända sig om. Fåret 

eller geten ska kunna se andra får eller getter. 

• Baggar och bockar ska hållas i gruppboxar förutom om veterinärmedicinska skäl eller djurets 

aggressiva beteende kräver isolering. I gruppboxar ska det finnas minst 2,0 kvadratmeter per 

bagge eller bock. Om det finns en enda bagge eller bock på gården ska boxen vara minst 2,0 

kvadratmeter och till sin form sådan att baggen eller bocken obehindrat kan vända sig om. 

Baggen eller bocken ska kunna se andra får eller getter. 

 

Lamningsbox och lammkammare 

• Tackor och deras nyfödda lamm ska ha en lamningsbox, som har en golvyta för djuren på minst 

2,2 kvadratmeter och som kan värmas upp eller är värmeisolerad.  

• Lamm ska ha lammkammare från det att de är två veckor gamla fram till avvänjningen. Kraven 

på lamningsboxar och lammkammare gäller inte tackor och lamm på bete. 

 

Sjuk- och behandlingsbox: 

• I sjuk- och behandlingsboxar kan det finnas flera sjuka djur samtidigt, men det ska finnas 

beredskap att isolera ett djur. Sjuk- och behandlingsboxen ska ha helt golv och dess liggplats 

ska vara välströad, mjuk och det ska vara möjligt att värma djuret. 

• I en sjuk- och behandlingsbox där det finns flera djur samtidigt eller i en ensambox ska det 

finnas minst två kvadratmeter för varje minst tre månader gammalt får eller minst tre månader 

gammal get. 

 

Ersättningen för åtgärden baseras på en större mängd strö, kraven på boxstorlek och lammkamrarna. 
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3.4 Miniminivåerna för ersättning för djurens välbefinnande enligt åtgärd 

Utöver villkoren för erhållande av ersättning ska nedan uppräknade minimikraven för djurens välbefinnande 

följas.  

3.4.1 Minimikrav som gäller alla gårdar med får och getter  

Kraven baserar sig på 5 och 6 §§ djurskyddslagen för landskapet Åland samt 6 § 2 mom. och 21 § 1 mom. 

tredje och fjärde meningen, 2 mom. och 5 mom. djurskyddsförordningen. 

 

• Utrymmen där djur hålls ska ge djuren tillräckligt utrymme, ljus och skydd samt hållas och i övrigt 

vara anpassade till djurartens behov. Det är förbjudet att hålla djur på ett sätt som utsätter dem för 

onödigt lidande. 

• Djur ska ges tillräckligt med lämplig föda, vätska och skötsel samt ges tillräcklig tillsyn. Djur som är i 

människans vård får inte överges. Djur som insjuknat ska ges ändamålsenlig vård. 

• Betesmarker, rastgårdar och drivningsvägar ska vara fria från främmande föremål som kan skada 

djuren. Stängslet ska vara utformat så att djur under normala förhållanden inte skadas. 

• I fållor, rastgårdar och hagar för utegående djur ska det finnas skydd mot ogynnsamma 

väderleksförhållanden. 

• Bara sådana djur som är lämpade för utevistelse under den kalla årstiden får hållas ute året om under 

förutsättning att de yttre förhållandena, som terräng och markbeskaffenhet, är lämpliga för 

djurslaget och rasen. Djur som hålls ute året om ska ha tillgång till ligghall, hydda eller motsvarande, 

som ger dem skydd mot väder och vind samt en torr och ren liggplats som inte får frysa till och som 

är så stor att alla djur kan ligga ner samtidigt. 

• Djurens dricksvattensanordningar och dricksvattenbehållare ska hållas rena. Urin och avföring får inte 

förorena dricksvattnet eller fodret och vattnet får inte heller frysa. 

 

3.4.2 Minimikrav som gäller Välfärdsplan för får och getter  

Kraven baserar sig på 3 § 1–3 mom. och 4 § 2 mom. första meningen i djurskyddsförordningen. 

 

• Djur ska dagligen ges foder av god hygienisk kvalitet i tillräcklig mängd och av lämplig struktur. 

Fodergivan ska garantera en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel. Plötsliga för-

ändringar i födans sammansättning eller födomängder bör undvikas. 

• Djuren bör alltid ha fri tillgång till vatten. Om det inte är möjligt ska de få vatten minst två gånger 

per dygn. 

• Sjuka eller skadade djur ska hela tiden ha tillgång till vatten om inte veterinär ordinerar annat. 

• Stallar och andra utrymmen för djur ska ha tillräcklig ventilation. 

 

3.4.3 Minimikrav som gäller Främjande av förhållanden under vilka får och getter hålls   

Kraven baserar sig på 5 § 1 mom. djurskyddslagen samt 5 § 2 mom. tredje meningen, 5 § 4 mom., 5 § 5 mom. 

första och andra meningen, 11 § 2 mom. första meningen och 4 mom. samt 34 § djurskyddsförordningen. 

 

• Utrymmen där djur hålls ska ge djuren tillräckligt utrymme, ljus och skydd samt hållas rena och i 

övrigt vara anpassade till djurartens behov. Det är förbjudet att hålla djur på ett sätt som utsätter 

dem för onödigt lidande. 
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• Ströbäddar och ströade liggplatser ska hållas torra och strömedlet ska ha god hygienisk kvalitet. 

• Liggplatser ska vara torra och så stora att alla djur i samma inhägnad samtidigt kan ligga ner. 

• För sjuka eller skadade djur ska det finnas en avskild ändamålsenlig box eller annat utrymme där 

djuret kan vårdas och varifrån det om möjligt har synkontakt med andra djur av samma art. 

Utrymmet ska kunna värmas upp. 

• I ett utrymme med golv med ströbädd ska en tacka jämte lamm ha ett utrymme med golvyta på 

minst 2 kvadratmeter 

• Djur som hålls i boxar för flera djur ska ha en yta enligt tabellen 

 

 

Djurslag Golvyta kvadratmeter 

per djur 

Övriga krav 

Lamm under 15 kg 0,25 Boxen ska ha en välströad ströbädd 

och får inte ha spalt- eller gallergolv. 

Lamm 15 - 30 kg 0,50 Boxen ska ha en välströad ströbädd 

och får inte ha spalt- eller gallergolv. 

Lamm över 30 kg 0,75 Boxen ska ha en välströad ströbädd 

och får inte ha spalt- eller gallergolv. 

Får upp till 55 kg 1,00 Gäller golv med ströbädd. För galler 

eller spaltgolv är minimiytan 0,8 

kvadratmeter. 

Får över 55 kg 1,40 Gäller golv med ströbädd. För galler 

eller spaltgolv är minimiytan 1,0 

kvadratmeter. 

Dräktig tacka upp till 55 kg 1,30 Gäller golv med ströbädd. För galler 

eller spaltgolv är minimiytan 1,1 

kvadratmeter. 

Dräktig tacka över 55 kg 1,70 Gäller golv med ströbädd. För galler 

eller spaltgolv är minimiytan 1,3 

kvadratmeter. 

Killing 0,25 Angivna mått gäller golvyta exklusive 

foderhäckyta. Killingboxen ska ha en 

välströad ströbädd och får inte ha 

spalt- eller gallergolv. 

Ungget 0,50 

Get 1,20 

Get med killingar 2,00 Boxen ska ha en välströad ströbädd 

och får inte ha spalt- eller gallergolv. 

  

• Golv i stallar och båspallar ska ha en jämn och halkfri yta och vara utformade så att träck avlägsnas 

på ett snabbt och effektivt sätt eller absorberas väl i ströet. Liggplatser ska vara torra och så stora att 

alla djur i samma inhägnad samtidigt kan ligga ner. 

• Får och getter av ullras ska klippas minst en gång om året. 
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4. Särskilda villkor  

4.1 Överföring av åtagandet och ansökan om utbetalning 

Åtagandet och ansökan om utbetalning kan överföras till någon annan endast i samband med att 

besittningen av hela gården överförs. Den till vilken åtagandet överförs kan fortsätta med alla eller endast en 

del av åtgärderna i åtagandet och villkoren för erhållande av ersättning ska iakttas under den återstående 

åtagandeperioden 

 

Överföring av besittningen av en hel gård ska anmälas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet på 

blankett 156 inom 15 arbetsdagar efter överföringen av ägande- eller besittningsrätten. Ansökan om 

överföring av åtagandet ska lämnas till landskapsregeringen på blankett Å1d inom 15 arbetsdagar från det 

att ägande- eller besittningsrätten överfördes. 

 

4.2 Möjlighet att frånträda ett åtagande 

Ett åtagande kan frånträdas under pågående åtagandeperiod i situationer som kan godkännas som force 

majeure eller en exceptionell omständighet, se punkt 4.5. 

 

Om åtagandet frånträds av någon annan orsak än force majeure eller en exceptionell omständighet utbetalas 

ingen ersättningen. Om ersättning redan har betalats ut återkrävs den utbetalda ersättningen.  

 

Den som har frånträtt ett åtagande av någon annan orsak än force majeure eller en exceptionell 

omständighet kan inte ingå ett nytt motsvarande åtagande om det inte har gått två år sedan frånträdandet.  

 

4.3 Situationer då åtagandet upphör att gälla 

Landskapsregeringen kan meddela att stödmottagarens åtagande upphör att gälla om stödmottagaren har 

hemlighållit någon omständighet av väsentlig betydelse med avseende på åtagandet eller lämnat en 

väsentligen oriktig uppgift om en sådan omständighet eller om stödmottagaren eller gårdsbruksenhetens 

senare ägare till vilken åtagandet har överförts i väsentlig grad bryter mot villkoren i åtagandet 

  

Om ett åtagande upphör att gälla kan den ersättning som betalats ut på basen av åtagandet återkrävas. 

 

4.4 Sökandens skyldighet att lämna uppgifter  

Sökanden ska till landskapsregeringen lämna korrekta och tillräckliga uppgifter om förutsättningarna för 

beviljande och utbetalning av ersättningen.  

 

Sökanden ska utan dröjsmål skriftligen meddela landskapsregeringen om ansökan är eller har blivit felaktig. 

 

Sökanden är skyldig att utan dröjsmål skriftligen meddela landskapsregeringen om sådana förändringar i 

förhållandena som kan påverka ersättningsbeloppet eller som kan medföra att ersättningen återkrävs eller 

inställs. Sådana förändringar är till exempel att hela gården säljs eller arrenderas ut eller att det 

genomsnittliga djurantalet varaktigt minskar och underskrider det minimiantal djurenheter som krävs.  
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Anmälningsskyldigheten gäller också situationer där en åtgärd inte längre genomförs eller där inga djur 

längre omfattas av åtgärden. 

 

4.5 Force majeure 

Ett meddelande om force majeure eller en exceptionell omständighet ska skriftligen jämte de anknytande 

bevisen lämnas till landskapsregeringen inom 15 arbetsdagar efter att det blev möjligt att lämna 

meddelandet. är anmälningsskyldig på det sätt som avses ovan. Sökanden eller sökandens rättsinnehavare är 

anmälningsskyldig på det sätt som avses ovan. 

 

Force majeure och exceptionella omständigheter får godkännas i synnerhet i följande fall: 

a) en allvarlig naturkatastrof eller allvarlig väderhändelse som i stor omfattning påverkar 

jordbruksföretaget, 

b) oavsiktlig förstörelse av byggnader för djur på jordbruksföretaget, 

c) en epizooti, ett utbrott av en växtsjukdom eller förekomst av en växtskadegörare som påverkar hela 

eller en del av stödmottagarens djurbesättning eller grödor, 

d) expropriation av hela eller en stor del av jordbruksföretaget, om denna expropriation inte kunde 

förutses den dag då ansökan lämnades in, 

e) stödmottagarens död, 

f) långvarig arbetsoförmåga hos stödmottagaren. 

 

Landskapsregeringen beslutar från fall till fall huruvida det har varit fråga om force majeure eller en 

exceptionell omständighet.  

 

4.6 Bevarande av handlingar  

Handlingar, anteckningar och intyg som gäller villkoren för erhållande av ersättning för djurens 

välbefinnande ska bevaras i minst fyra år efter det att åtagandeperioden upphörde. 

 

4.7 Landskapsregeringens rätt att få uppgifter  

Landskapsregeringen har rätt att av stödmottagaren erhålla de utredningar och den uppföljningsinformation 

som behövs för att förverkligandet av den strategiska planens mål ska kunna följas upp och för att bedöma 

effekten av de genomförda åtgärderna.  

 

4.8 Stödets offentlighet 

Uppgifterna om beviljade och utbetalda belopp är offentliga och ges ut av landskapsregeringen på begäran. 

  

Dessutom kräver EU-lagstiftningen att en medlemsstat i en söktjänst offentliggör information om betalningar 

som gjorts till stödmottagaren från Europeiska garantifonden för jordbruket och från Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, även beträffande enskilda personer.  

 

4.9 Tillsyn 

Grunderna för beviljande av ersättning för djurens välbefinnande och iakttagandet av villkoren för erhållande 

av ersättning kontrolleras både genom kontroller på plats som utförs på gårdarna och genom administrativa 
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korsgranskningar. Med korsgranskning avses att uppgifter i stödförvaltningens integrerade administrations- 

och kontrollsystem jämförs med uppgifterna i olika register. Den administrativa kontrollen omfattar alla som 

ansöker om ersättning.  

 

Landskapsregeringen har rätt att utföra inspektioner hos den som har ansökt om ersättning. Den som utför 

kontrollen har rätt att i den omfattning som tillsyns- eller inspektionsuppdraget kräver inspektera sökandens 

djur, produktionsbyggnader och -anläggningar samt andra förutsättningar för beviljande och utbetalning av 

ersättning. Inspektion får dock inte utföras i lokaler som används för permanent boende.  

 

Sökanden är skyldig att för den som utför kontrollen kostnadsfritt lägga fram alla handlingar som rör 

ersättningen och på begäran av myndigheten bistå vid inspektionen även på andra sätt.  

 

Sökanden kan meddelas om tillsynen på plats högst 48 timmar i förväg om detta inte inverkar på tillsynens 

syfte eller effekt.  

 

4.10 Sänkning av ersättning och påföljder 

Ersättning beviljas inte eller den ersättning som ska beviljas minskas om sökanden 

• inte uppfyller villkoren för att vara berättigad till ersättning 

• inte uppfyller förutsättningarna för beviljande av ersättningen  

• inte fullgör andra skyldigheter som hänför sig till ersättningen  

 

Ersättningen minskas också om Europeiska unionens lagstiftning kräver det. 

 

Ersättningen sänks om det vid en administrativ kontroll eller vid tillsyn på plats konstateras att en 

gårdsbruksenhet har färre ersättningsberättigande djur eller djurenheter än vad som sökanden har uppgett i 

sin ansökan. Ersättning sänks enligt djurgrupp utgående från skillnaden mellan det ansökta och det vid 

tillsynen konstaterade djurantalet så att sänkningen ökar när den proportionella skillnaden mellan det 

ansökta och det konstaterade djurantalet blir större. 

 

Har andra villkor för att erhålla ersättning än de till djurantalet anknytande villkor som nämns ovan inte följts 

utförs sänkningen utgående från försummelsens allvar, omfattning, varaktighet och upprepning. Är det fråga 

om en allvarlig försummelse av ett villkor för erhållande av ersättning utesluts stödmottagaren från 

ersättningen för det aktuella året och året därpå.  

 

Ersättning beviljas inte om den som mottar ersättning helt eller delvis hindrar genomförandet av en 

inspektion, ett kontrollbesök, ett administrativt kontrollbesök eller en tillsyn på plats som hänför sig till 

ersättningen.  

 

Påföljder påförs dock inte om den bristande efterlevnaden beror på force majeure eller exceptionella 

omständigheter eller andra därmed jämförbara situationer 

 

4.11 Upphörande av betalning och återkrav  

Utbetalning av ersättning ska avbrytas eller ersättning återkrävas om 
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• åtagandet upphör att gälla av andra orsaker än sådana som kan godkännas som force majeure eller 

en exceptionell omständighet 

• förutsättningarna för beviljande eller utbetalning av ersättningen inte har uppfyllts.  

• sökanden inte har iakttagit villkoren för erhållande av ersättning 

• sökanden har lämnat en sådan felaktig eller bristfällig uppgift som väsentligt har inverkat på 

beviljandet eller utbetalningen av ersättningen 

• den som erhåller ersättning hindrar genomförandet av en inspektion 

 

Ersättning som sökanden har fått utan grund eller till ett för stort belopp ska återbetalas utan dröjsmål. På 

belopp som återkrävs ska en dröjsmålsränta enligt 4 § i mom. i räntelagen (FFS 633/1982) betalas.  

 

Ett ersättningsbelopp som uppgår till högst 100 euro exklusive ränta behöver inte återbetalas.  

 

Det belopp som ska återkrävas plus ränta kan återkrävas genom att det dras av från ett annat stöd eller en 

annan ersättning som ska betalas till stödmottagaren. Beslutet om återkrav kan verkställas genom utsökning 

efter det att beslutet har vunnit laga kraft.  

 

4.12 Anpassning av åtaganden 

Ett åtagande kan anpassas under åtagandeperioden om det sker ändringar i villkorlighetens föreskrivna 

verksamhetskrav eller i kraven för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, i minimikraven för 

djurskydd eller andra tillämpliga obligatoriska krav som fastställs i nationell rätt och unionsrätt eller om det 

krävs för att förhindra överlappande betalningar. Om den som erhåller ersättning inte godkänner 

anpassningen, förfaller åtagandet utan att ersättning som redan har betalats ut återkrävs. 

 

4.13 Förvägran av åtagande och ersättning 

Ett åtagande behöver inte godkännas eller ersättning behöver inte beviljas om förhållanden eller åtgärder i 

syfte att få ersättning har getts en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte.  

 

Ett nytt åtagande kan inte ingås, om sökanden under en tidigare pågående åtagandeperiod har frånträtt ett 

motsvarande åtagande och det inte har gått två år sedan frånträdandet. 

 

 

 

 

 

 

 


