
 

 

 

Uppfödning av ursprungsraser 
 

 

Villkor för erhållande av miljöersättning för uppfödning av ursprungsraser år 2015 
 

 

Uppdatering år 2020 gällande de ettåriga åtaganden som ingås direkt efter den femåriga 

åtagandeperioden 
 

 

1. Allmänna villkor för erhållande av 

miljöersättning för uppfödning av 

ursprungsraser    

För att erhålla ersättning för uppfödning av 

ursprungsraser ska stödmottagaren ha ett 

gällande åtagande vilket innebär att 

stödmottagaren förbinder sig att utföra de 

insatser som ingår i åtagandet.  

 

Därutöver utgör tvärvillkoren en egen separat 

villkorsnivå som ska iakttas för erhållande av 

miljöersättning. För dessa betalas ingen 

miljöersättning, men iakttagandet av dem är ett 

krav för erhållande av miljöersättning.  

 

En stödmottagare som år 2020 ingår ett nytt 

ettårigt åtagande ska följa stödvillkoren från 

år 2015 med undantag av de justeringar som 

visas nedan i punkt 2.  

 

Stödvillkoren från år 2015 finns på 

landskapsregeringens webbplats 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-

foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket 

De kan även erhållas från landskapsregeringen 

i pappersformat.  

 

Ansökan om åtagande ska göras senast 

15.6.2020 på landskapsregeringens blankett 

Å15 i enlighet med landskapsregeringens 

föreskrifter.  

 

1.1 Åtagande  

År 2020 kan ett nytt ettårigt åtagande ingås av 

en stödmottagare som har ett femårigt åtagande 

om uppfödning av ursprungsraser som löper ut 

30.4.2020.   

 

Stödmottagaren kan direkt efter den inledande 

perioden om fem år ingå ett nytt ettårigt 

åtagande med ett antal djur som är upp till 50% 

mindre än antalet under den inledande perioden 

om fem år.   

 

Åtagandeperioden för åtagandet börjar 1.5.2020 

och slutar 30.4.2021 varefter det kan förlängas 

med ett år i taget.  

 

 

Ett åtagande måste omfatta minst 4 djur som 

uppfyller villkoren för erhållande av ersättning. 

 

 

2. Justering i stödvillkoren gällande de 

ettåriga åtagandena  

(Ändringen visas med fet kursiverad text) 

 

Stödmottagaren ska åta sig att föda upp så 

många djur av samma ras som nämns i 

åtagandet.  

 

Tackorna ska betäckas årligen och för 

betäckningen får endast baggar av samma ras 

användas. En tacka ska producera en avkomma 

åtminstone tre gånger under den inledande 

åtagandeperioden om fem år. Ingår 

stödmottagaren ett nytt ettårigt åtagande ska 

en tacka producera en avkomma sammanlagt 

minst fyra gånger.  

 

Om ett djur dör eller utmönstras under 

avtalsperioden, ska det utan dröjsmål ersättas 

med ett annat djur av samma ras som uppfyller 

villkoren i åtagandet. Djur som inte förmår 

producera avkomma ska också ersättas. Det 

ersättande djurets härstamningsintyg ska finnas 

på gårdsbruksenheten senast 15 dagar efter att 

det ersättande djuret har anlänt till 

gårdsbruksenheten.
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