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Villkor för erhållande av ersättning för uppfödning 

av ursprungsraser    
 

Villkoren för erhållande av ersättning för uppfödning av ursprungsraser 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 uppfödning av ursprungsraser 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.  

 

Djuruppfödningen ska uppfylla kriterierna för gängse produktionssätt. Med detta avses att en 

gårdsbruksenhet med mjölkkor eller dikor levererar mjölk eller produkter som förädlats av mjölk för 
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försäljning eller säljer nötkreaturen som livdjur eller till slakt, och att en gårdsbruksenhet med tackor säljer 

fåren som livdjur eller till slakt.  Sökanden ska även i övrigt iaktta ett sedvanligt produktionssätt. 

 

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). 

 

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.  

 

1.1.3 Gårdsbruksenhetens areal 

Sökanden ska under hela åtagandeperioden oavbrutet ha i sin besittning minst 3 hektar åkermark eller 

utnyttja minst 3 hektar naturbeten.  

 

Med åkermark avses åker, areal med permanenta grödor och sådan permanent gräsmark som har 

markanvändningsslaget åker. Till permanenta grödor hör till exempel äpple och jordgubbar. 

 

När minimiarealen beräknas beaktas endast de jordbruksskiften som är minst 0,01 hektar.   

  

1.2 Åtagande om uppfödning av ursprungsraser 

Miljöersättning för uppfödning av ursprungsraser kan beviljas på basis av ett åtagande som innebär att 

stödmottagaren förbinder sig att föda upp ursprungsraser på det sätt som beskrivs i punkt 2 och 3. 

 

Ett åtagande omfattar ett kalenderår (1.1 - 31.12). Villkoren för erhållande av ersättning ska uppfyllas från och 

med 1.1.2023.   

 

Ersättning kan erhållas för uppfödning av renrasiga 

− ålandsfår, 

− får av finsk lantras, 

− västfinsk boskap,  

− östfinsk boskap och  

− nordfinsk boskap.  

 

Med ett renrasigt djur avses ett djur som har ett härstamningsintyg. 
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I åtagandet ska djuren uppges på individnivå med ett EU-signum.  

 

1.2.1 Minskning av antalet djur i åtagandet  

Antalet djur i åtagandet kan minska under åtagandeperioden om djur utmönstras från gården. Djur som 

utmönstras ska tas bort från åtagandet. Minskar djurantalet så att minimiantalet djurenheter inte längre 

uppfylls förfaller åtagandet. Ersättning betalas inte för de djur som tas bort från åtagandet om sökanden inte 

anmäler ett ersättande djur i stället på det sätts som beskrivs nedan.  

 

En anmälan om att ett djur inte längre ingår i åtagandet ska skriftligen lämnas till Ålands landskapsregering 

inom 14 kalenderdagar från det att djuret utmönstrades.  

 

Har en anmälan om att ett djur ska tas bort från åtagandet inte inom utsatt tid lämnats in till 

landskapsregeringen eller om anmälan till djurregistret om utmönstring av djuret har gjorts för sent 

underkänns djuret. Ett djur som har underkänts kan inte ersättas med ett annat djur.  

 

1.2.2 Ersättande av djur  

Ett djur som tagits bort från åtagandet kan ersättas med ett annat hon- eller handjur av samma ras. Djuret 

ska ersättas inom 14 kalenderdagar från det att det djur som ska ersättas har utmönstrats från gården. 

 

Det ersättande djuret ska vid ersättningstidpunkten vara i sökandens besittning och uppfylla villkoren för 

erhållande av ersättning. Det ersättande djuret ska vara registrerat i djurregistret med sökandens 

lägenhetssignum. Om det ersättande djuret inte uppfyller villkoren för erhållande av ersättning eller om 

anmälan om avlägsnandet och ersättandet har gjorts för sent underkänns också det ursprungliga djuret som 

avlägsnades från åtagandet.   

 

En anmälan om att ett djur har tagits ur åtagandet och ersatts med ett annat djur ska skriftligen lämnas till 

Ålands landskapsregering inom 14 kalenderdagar från det att djuret utmönstrades.  

 

Har sökanden inte inom utsatt tid lämnat in en anmälan till landskapsregeringen om att ett djur ska tas bort 

från åtagandet och ersättas med ett annat djur eller om anmälan till djurregistret om utmönstring av djuret 

har gjorts för sent underkänns djuret. Ett djur som underkänts kan inte ersättas med ett annat djur.  

 

1.2.3 Övergångsregler år 2023 

Djur som ingår i ett gällande åtagande om uppfödning av ursprungsraser som löper ut 30.4.2023 kan tas 

med i det nya åtagandet som börjar 1.1.2023 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.  

 

1.3 Ansökan om åtagande och ansökan om utbetalning 

Ett villkor för att ersättning för uppfödning av ursprungsraser ska beviljas är att sökanden lämnar in en 

ansökan om åtagande och en ansökan om utbetalning. 
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Ansökan om åtagande om uppfödning av ursprungsraser och ansökan om utbetalning för år 2023 görs i 

Viputjänsten under perioden 13.2.2023 - 2.3.2023. 

 

I ansökan om åtagande ska de djur som ska ingå i åtagandet uppges på individnivå med ett EU-signum.  

 

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. 

 

1.3.2 Bilagor till ansökan 

Till en ansökan som gäller nötkreatur ska för varje djur som ingår i ansökan bifogas ett stamboksintyg från 

stambokens huvudavdelning. Stamboksintyget ska vara utfärdat av Andelslaget Faba.  

    

Till en ansökan som gäller får ska bifogas en lista över stöd för ursprungsraser som fås från NettiKatras och 

en avelsplan, se även punkt 3.3 och 3.4.  

 

1.4 Villkorlighet 

Ett villkor för att kunna erhålla ersättning för uppfödning av ursprungsraser 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. 

 

1.5 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   

Ett åtagande kan ingås om sökanden har i sin besittning minst ett djur som uppfyller villkoren för erhållande 

av ersättning. Sökanden ska under hela åtagandeperioden hålla i sin besittning nötkreatur som uppfyller 

villkoren för erhållande av ersättning.  

 

2.1 Stambokföring 

Ersättning kan erhållas endast för stambokförda renrasiga nötkreatur av östfinsk, västfinsk eller nordfinsk 

boskap som sökanden innehar. Djurets renrasighet ska bevisas med ett av Andelslaget Faba utfärdat 

stamboksintyg från stambokens huvudavdelning. De ersättningsberättigande djurens stamboksbeteckning är 

antingen S eller SSS.  

 

Stamboksintyget ska bifogas som en bilaga till ansökan.   
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2.2 Avkomma 

För att ett djur ska kunna godkännas till åtagandet ska det ha producerat en renrasig avkomma minst en 

gång under de två åren som föregår tidpunkten då djuret införs i åtagandet. Avkomman ska framkomma av 

det stamboksintyg som bifogas till ansökan.   

 

Som avkomma beaktas också 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. 

 

2.3 Identifiering och registrering av nötkreatur 

En förutsättning för erhållande av ersättning är att bestämmelserna om identifiering och registrering av djur 

iakttas. Sökanden ska se till att uppgifterna i nötkreatursregistret är uppdaterade. 

 

Nötkreaturen ska vara registrerade i nötkreatursregistret och antecknade på sökandens lägenhetssignum 

senast den 1.1.2023. Djuren ska finnas på den anmälda djurhållningsplatsen. Dessutom ska djurhållaren föra 

bok över nötkreaturen på djurhållningsplatsen. Närmare anvisningar om märkning och registrering av 

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

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

 

Ersättning betalas inte och gården kan få påföljder om uppgifterna för identifiering och registrering av 

nötkreaturen konstateras vara felaktiga eller om anmälningarna har gjorts för sent. 

 

2.4 Ersättningsbelopp 

Ersättningsbeloppet baserar sig på kalkylerade kostnader eller inkomstbortfall som åsamkas gården. 

 

Ersättningen betalas på basen av det antal djurenheter som fås av antalet djur i åtagandet. Djurantalen 

omvandlas till djurenheter enligt koefficienterna i tabell 1. 

 

Tabell 1. Koefficienter för att omvandla djur till djurenheter 

Djurgrupper Koefficient 

- 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 

 

Ersättningsbeloppet visas i tabell 2.   

 

Tabell 2. Ersättningsbelopp  

Djurart och -ras  Euro per djurenhet 

Nötkreatur av västfinsk boskap, östfinsk boskap och 

nordfinsk boskap  

683 

 

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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Ersättning betalas för de djur som ingår i åtagandet och som har varit i sökandens besittning under hela 

åtagandeperioden eller som ersatts med ett ersättningsberättigande djur på det sätt som beskrivs i punkt 

1.2.2 

 

Ersättningen betalas i en rat på våren efter ansökningsåret. Det belopp som betalas till sökanden för 

åtagandeåret ska vara minst 100 euro för att ersättningen ska kunna betalas ut. 

 

3. Villkor gällande får 

Ett åtagande kan ingås om sökanden har i sin besittning minst fem djur som uppfyller villkoren för erhållande 

av ersättning. Sökanden ska under hela åtagandeperioden i sin besittning hålla djur av det djurslag som 

åtagandet gäller och som uppfyller villkoren för erhållande av ersättning.  

 

3.1 Stambokföring 

Ersättning kan erhållas endast för stambokförda renrasiga ålandsfår eller får av finsk lantras som sökanden 

innehar. Stamboken för ålandsfår förs av Föreningen Ålandsfåret och för får av finsk lantras av ProAgria 

Keskusten Liitto ry. 

 

Djurens renrasighet ska intygas med en lista över stöd för ursprungsraser som fås från NettiKatras 

applikationen. Raskoden för ålandsfår ska vara AA1 och för får av finsk lantras SS1. 

 

Listan från Nettikatras ska bifogas ansökan. 

 

3.2 Avkomma 

Fåret ska ha fått minst en renrasig avkomma under de två år som föregår tidpunkten då djuret införs i 

åtagandet. Som avkomma beaktas också dödfödda renrasiga avkommor som anmälts till får- och 

getregistret. Avkomman är renrasig om den har antecknats på listan över stöd för lantraser. 

 

3.3 Avelsplan 

Gården ska ha en uppdaterad avelsplan för de får som åtagandet gäller. Den uppdaterade avelsplanen ska 

lämnas in till landskapsregeringen före ansökningstidens utgång. 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. 

 

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. 

 

Sökanden kan göra upp en avelsplan själv eller använda en avelsplan som utarbetats av en sakkunnig. 

 

 



 

 

7 (12) 

3.4 Identifiering och registrering av får 

En förutsättning för erhållande av ersättning är att bestämmelserna om identifiering och registrering av djur 

iakttas. Sökanden ska se till att registeruppgifterna i får- och getregistret är uppdaterade. 

 

Fåret ska vara registrerat i får- och getregistret och antecknat på sökandens lägenhetssignum senast den 

1.1.2023. Djuren ska finnas på den anmälda hållandeplatsen. Dessutom ska djurhållaren föra bok över fåren 

på djurhållningsplatsen. Närmare anvisningar om märkning och registrering av djur finns i på adressen 

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

djur/ 

 

Ersättning betalas inte och gården kan få påföljder om uppgifterna för identifiering och registrering av får 

konstateras vara felaktiga eller om anmälningarna har gjorts för sent. 

 

3.5 Ersättningsbelopp 

Ersättningsbeloppet baserar sig på kalkylerade kostnader eller inkomstbortfall som åsamkas gården. 

 

Ersättningen betalas på basen av det antal djurenheter som fås av antalet djur i åtagandet. Djurantalen 

omvandlas till djurenheter enligt koefficienterna i tabell 1. 

 

Tabell 1. Koefficienter för att omvandla antalet djur till djurenheter  

Djurgrupper Koefficient 

- tackor, hongetter, baggar, bockar 0,20 

- lamm och killingar minst 2 månader 0,06 

 

Ersättningsbeloppet visas i tabell 2.   

 

Tabell 2. Ersättningsbelopp 

Djurart och -ras  Euro per djurenhet 

Ålandsfår 350 

Får av finsk lantras 300 

 

Ersättning betalas för de djur som ingår i åtagandet och som har varit i sökandens besittning under hela 

åtagandeperioden eller som ersatts med ett ersättningsberättigande djur på det sätt som beskrivs i punkt 

1.2.2. 

 

Ersättningen betalas i en rat på våren efter ansökningsåret. Det belopp som betalas till sökanden för 

åtagandeåret ska vara minst 100 euro för att ersättningen ska kunna betalas ut. 

 

4. Krav som ingår i miniminivå  

Bestämmelserna i djurskyddslagstiftningen utgör miniminivån ersättningen för uppfödning av ursprungsraser 

och en underlåtenhet att iaktta dem är en allvarligare brist än en brist som gäller ett villkor för erhållande av 

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/


 

 

8 (12) 

ersättning för uppfödning av ursprungsraser. 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 för nötkreatur och för får och getter baserar sig på 5 § 1 mom. och 6 § 1 

mom. i djurskyddslagen (1998:95) för landskapet Åland samt 3 § 1 – 3 mom., 5 §. 1 mom., 2 mom. första och 

tredje meningen, 3 mom., 5 mom. första, andra och tredje meningen, 6 mom. första meningen, 6 § 2 mom. 

och 21 § 1 mom. tredje och fjärde meningen i djurskyddsförordningen (1998:96).    

• Utrymmen där djur hålls skall 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 skall ges tillräckligt med lämplig föda, vätska och skötsel samt ges tillräcklig tillsyn. Djur som är i 

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

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

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

röra sig obehindrat och bete sig naturligt. Inredning och övrig utrustning får inte otillbörligt 

inskränka djurens rörelsefrihet eller annars verka störande på dem. 

• Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall hållas rena. Ströbäddar och ströade liggplatser skall 

hållas torra och strömedlet skall ha god hygienisk kvalitet.  

• Ytbehandlingen i djurstallar, boxar och kättar får inte bestå av ämnen som kan förgifta djuren. 

Fönster, belysningsanordningar och elektriska ledningar skall vara placerade utom räckhåll för djuren 

eller försedda med lämpliga skydd. 

• Golv i stallar och båspallar skall 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 skall vara torra och så stora 

att alla djur i samma inhägnad samtidigt kan ligga ner. Båspallar utan spaltgolv skall vara försedda 

med strö.  

• Drivgångar och dörröppningar skall vara utformade så att djuren kan röra sig obehindrat och att 

risken för att djuren skadar sig är så liten som möjligt. 

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

Fodergivan skall 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 skall de få vatten minst två gånger 

per dygn. 

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

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

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

• Djurens dricksvattensanordningar och dricksvattenbehållare skall hållas rena. Urin och avföring får 

inte förorena dricksvattnet eller fodret och vattnet får inte heller frysa. 

 

Utöver detta ingår i miniminivån för nötkreatur också bestämmelser enligt 7 § 6 mom. och 8 § 3 mom. första 

meningen i djurskyddsförordningen.    

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

beteendeproblem på grund av den sociala rangskalan förhindras. 

• Kalvar skall utfodras minst två gånger per dag. 

 



 

 

9 (12) 

5. Särskilda villkor  

5.1 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 som tar över åtagandet ska iaktta villkoren för erhållande av 

ersättning 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. 

 

5.2 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 5.5. 

 

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.  

 

5.3 Situationer då åtagandet upphör att gälla 

Ett åtagande förfaller om antalet djur som omfattas av åtagandet inte längre uppfyller villkoren för det 

minimiantal djur som krävs. 

 

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 förfaller eller upphör att gälla kan den ersättning som betalats ut på basen av åtagandet 

återkrävas. 

 

5.4 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 
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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.  

 

Anmälningsskyldigheten gäller också situationer där en åtgärd inte längre genomförs eller där inga djur 

längre omfattas av åtgärden. 

 

5.5 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. 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.  

 

5.6 Bevarande av handlingar 

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

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

 

5.7 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 effekten 

av de genomförda åtgärderna ska kunna bedömas.  

 

5.8 Stödets offentlighet 

Uppgifterna om de beviljade och utbetalda beloppen 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.  

 



 

 

11 (12) 

5.9 Tillsyn 

Grunderna för beviljande av ersättning för uppfödning av ursprungsraser och iakttagandet av villkoren för 

erhållande av ersättning kontrolleras både genom kontroller på plats som utförs på gårdarna och genom 

administrativa 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 på plats 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.  

 

5.10 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. 
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5.11 Upphörande av betalning och återkrav  

Utbetalning av ersättning ska avbrytas eller ersättning återkrävas om 

• 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.  

 

5.12 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. 

 

5.13 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. 


