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Tillfälligt nationellt krisstöd till 

husdjursproducenter med anledning av 

kostnadskrisen inom lantbruket till följd av 

Rysslands invasion av Ukraina 
Ålands landskapsregering har den 1 juli 2022 fastställt följande principer för beviljande av ett tillfälligt 

nationellt krisstöd till husdjursproducenter med anledning av kostnadskrisen inom lantbruket till följd av 

Rysslands invasion av Ukraina.  

 

Ålands lagting har upptagit medel i budget för år 2022 för ett krisstöd till lantbruksföretag. 

 

Motivering 

Jordbruket har drabbats av en kostnads- och lönsamhetskris till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina 

och de efterföljande konsekvenser som uppstått bl.a. till följd av det omfattande sanktionspaket som EU-

länderna infört. Insatsvaror som konstgödsel, bränslen, oljor och reservdelar har stigit kraftigt i pris samtidigt 

har spannmålspriserna till följd av detta ökat. Det i sin tur har orsakat en kraftig prisutveckling gällande 

kraftfoder vilket drabbat djurhållande gårdar hårt där kraftfoderanvändningen är viktigt för produktionen och 

där marknaden ännu inte anpassat sig prismässigt till rådande förhållanden. Med anledning av detta har 

Ålands lagting beslutat om att ett anslag om 475 000 euro för införande av ett nationellt stöd till 

husdjursgårdar med syfte att säkerställa produktionsförutsättningarna inom mjölkproduktionen och den 

kalvuppfödning som genomförs med amma och inköpt mjölkersättning till det att marknaden kompenserat 

kostnadshöjningarna inom näringen.  

 

Rättsgrund 

- Självstyrelselag (1991:71) för Åland  

- Landskapslag (2016/29) om finansiering av landsbygdsnäringar 

- Landskapslag (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapet medel samt om 

landskapsgaranti  

- Tillfällig krisram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin till följd av Ryssland angrepp mot 

Ukraina (2022/C 131 I/01).   

- Anslag i landskapets budget för år 2022 

  



  

 

Stödtagare 

Sökande kan vara lantbrukare, enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag, 

och övriga samfund med fast driftställe på Åland som antingen bedriver mjölkproduktion eller föder upp 

kalvar till slakt. 

 

Stöd beviljas inte direkt eller indirekt till sökande som förtecknas i bilaga 1 till rådets förordning (EU) nr 

269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas 

territoriella integritet, suveränitet och oberoende. 

 

Villkor 

Stöd beviljas till mjölkproducerande företag och nötköttföretag som föder upp kalvar med 

utfodringsstationer för mjölkersättning som drabbats av krisen med signifikanta kostnadshöjningar. 

Beviljandet av stödet förutsätter att den andel av utgifterna som foder, bränsle, smörjmedel, el och gödsel 

samt räntor utgör är minst 15 % av företagets totala utgifter. 

 

Utbetalande av stödet förutsätter ett godkännande av Europeiska kommissionen gentemot krisramverket. 

   

Stödform 

Direkt bidrag. 

 

Stöd 

Stöd kan beviljas upp till 250 euro/mjölkko och 100 euro/kalv. Stödet till mjölkko betalas enligt antalet kor 

vid ansökan. Stödet för kalvar beviljas baserat på antalet kalvar upp till 3 månader som köpts till gården år 

2021 för uppfödning till slakt under förutsättning att produktionen fortgått under år 2022. 

 

Stödet beviljas maximalt upp till 35 000 euro/lantbruk i enlighet med villkoren i det tillfälliga krisramverket 

för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin till följd av Ryssland angrepp mot Ukraina (2022/C 131 I/01) 

samt minskat med summan av fastighetsskatten för gården för år 2022 i enlighet med Lag om temporär 

ändring av fastighetsskattelagen. Stödet begränsas också gentemot eventuella andra insatser som 

genomförs i Finland med det tillfälliga krisramverket som grund.  

 

Stödet kan begränsas med hänvisning till det budgeterade beloppet i landskapets budget för år 2022 i det 

fall att värde av det totala ansökta beloppet för stödet för mjölkkor överstiger 400.000 euro och det totala 

ansökta beloppet för stödet för kalvar överstiger 75.000 euro. 

 

Återkrav 

Eventuella återkrav kan beslutas om i enlighet med vad som föreskrivs i landskapslag (1988:50) om lån, 

räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti. 

  



  

Ansökan 

En ansökan om krisstöd för år 2022 för mjölkproduktion och kalvuppfödning kan inlämnas fortlöpande fram 

till och med den 12 augusti till landskapsregeringens registratur på nedanstående adress för att kunna 

beaktas: 

 

Ålands landskapsregering 

PB 1060 

22111 MARIEHAMN 

registrator@regeringen.ax 

 

Ansökan skall innehålla dokumentation över antalet djur som ansökan omfattas av samt dokumentation över 

de i villkor redogjorda kravet om andel av kostnader samt uppgifter om den fastighetsskatt som avses 

ansökas om att sänkas för skatteåret 2022 i enlighet med Lag om temporär ändring av fastighetsskattelagen. 
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