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Ansökan om djurstöd 2023
• Djurstöd kan endast sökas elektroniskt i Vipu- tjänsten, och skall ansökas årsvis, 

pappersblanketter finns inte att tillgå längre
• Ersättning för djurens välbefinnande

• Djurbidrag

• Från produktionen frikopplat stöd för svin och fjäderfä

• Avtal om uppfödning av lantraser

• Ansökningarna inleds i januari 2023
• Ersättning för djurens välbefinnande 9.1.2023- 2.2.2023

• Anmälan och djurantal 9.1.2023- 2.2.2023

• Djurbidrag 9.1.2023- 24.1.2023

• Avtal om uppfödning av lantraser (till NTM-centralen) 13.2.2023- 2.3.2023

• Från produktionen frikopplat stöd för svin och fjäderfä 13.2.2023- 2.3.2023
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Elektronisk stödansökan 2023
• Elektronisk ansökan i Vipu- tjänsten

• pappersblanketter finns inte att tillgå längre

• I samband med ansökan om ersättning för djurens 
välbefinnande skall följande bilagor bifogas till stödansökan;
• Välbefinnandeplanen
• Foderanalys
• Utfodringsplan

• Djurtätheten, de förverkligade antalet (grisar och fjäderfä) 
skall redovisas i slutet av januari/ början av februari 2024
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Allmänna villkor för utbetalning av djurstöd 2023
• Produktionsrelaterade djurbidrag betalas ut till den aktiva jordbrukaren
• Villkorlighet, för att främja miljö- och klimatmålen (tvärvillkoren- och 

förgröningsstödet) gäller för djurbidrag
• Guide angående villkorligheten publiceras i början av 2023 på Livsmedelsverkets hemsida, 

ruokavirasato.fi/ehdollisuus. Ännu under arbete

• Anmäld jordbruksmark
• Anmäla jordbruksmark som är i gårdens besittning (åkermark, permanenta grödor och 

permanent gräsmarker)
‒ Åkerstödsansökan i Vipu tjänsten eller basskiftesblankett 102 A

• Förändring
• Bokföringens förvaringstid för livsmedel har förlängts från ett (1) till tre (3) år
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Referensdatum 2023
• Referensdatum gäller för alla djurbidrag
• Bidrag beviljas enbart för de djur som den bidragssökande har i sin besättning på 

referensdagen och vars uppgifter är rätt i registret från referensdagen fram till 
slutet av perioden för fastställande av stödet

• På referensdagen måste följande uppgifter om djuret vara i sin ordning i 
djurregistret
• Kön

• Anmälningar om ankomst och utmönstring

• Ett djur berättigar INTE till bidrag under stödåret om;
• djuret föds efter referensdagen, eller

• djuret föds eller anländer till gården före referensdagen, men registreras i djurregistret efter referensdagen, 
eller

• om djurens innehavare i djurregistret på referensdatumet inte ansökt om bidraget i fråga
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Referensdatum 2023
• Diko- mjölkkobidrag, tjur bidrag, bidrag för nötkreatur i yttre skärgården, tack- och 

hon getts bidrag har en referensdatum den 31.1.2023
• Slaktkvigor har en referensdatum den 10.1.2023
• Slaklamm och slaktkillingar har en referensdatum den 10.1.2023 samt 1.6.2023

• Perioden för fastställande av stöd i fråga om bidrag för dikor, mjölkkor, bidrag 
för nötkreatur, bidrag för tackor och hongetter är 1.2- 31.12.2023

• Från och med nästa år gäller referensdagen alla djurbidrag – kontrollera 
referensdagarna enligt bidrag
• https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/stoden-fornyas/ar-2023-stops-jordbruksstoden-om-vad-

forandras/djurstoden-fornyas-ar-2023/fran-och-med-ar-2023-galler-referensdagen-alla-djurbidrag--kontrollera-
referensdagarna-enligt-bidrag/
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Registrering, anmälningar och märkning av djur

• Uppgifterna i djurregistret skall vara aktuella
• Registreringsanmälningarna (födelse, köp, utmönstring, flytt) skall utföras 

senast 7 efter händelse
• Registrera rätt dag i registret utmönstring/ ankomstdag/ dödsdatum.
• Djuren skall vara märkta och identifierbara

• Försenade- och fel registreringar
• En försent gjord registrering eller utmönstring förorsakar att djuret stöd avvisas 

automatiskt för hela stödåret baserat på registeruppgifterna

7 14.12.2022   |   



Djurtätheterna för djurens välbefinnande stödet
(medelvärde)

• Kraven gällande djurtätheterna skall igenomsnitt 
uppfyllas under stödåret. 1.1.2023-31.12.2023

• Stödvillkoren för valda åtgärder skall uppfyllas på 
alla djur på gården, även på andra 
djurhållningsplatser som tillhör gården.

• Djurens välbefinnande stöds djurtätheter
• Nötkreatur och svin 15 de

• Får och getter 5 de

• Broiler 60 de (8572 st)

• Värphöns 14 de (1000 st)

• Kalkoner 60 de (2000 st)
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Åtgärder för djurens välbefinnande nötkreatur
• Välbefinnandeplan för nötkreatur

• Obligatoriskt för alla

• Förbättrade förhållanden för kalvar
• En tilläggsåtgärd

• Utrymmesbehovet är 2,25 m2/ djur upp till 6 
mån ålder

• Kalv tillsammans med modern/ko som ger di, 
bör ha tillgång till 10 m2 per ko kalv

• Krav, råmjlök och drickutfodring
‒ Tillgång till djupfryst råmjölk eller råmjölksersättning

• Förbättrade förhållanden för tjurar
• En tilläggsåtgärd för 6-18 månaders hankönade

nötkreatur

• Utrymmesbehovet är 3,5 m2 i varmt stall, 5,5 
m2 i kalla stall
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• Betesgång för nötkreatur
• För honkönade, nötkreatur i åldern 6- 24 mån 

ålder, journal skall föras

• Betesgång för dikor- och mjölkko
• Över 2 år gamla nötkreatur minst 90 dagar, 

journal skall föras

• Utomhusvistelse för nötkreatur
• Alla nötkreatur minst 6 mån gamla skall 

åtminstone 120 dagar, journal skall föras

• Kalvning, skötsel- och sjukboxar
• En tilläggsåtgärd för alla nötkreatur, 1/ 20 djur, 

9 m2, ungdjur (inte kalvat) 1/ 50 djur, samt 
under 12 mån gamla 6 m2



Åtgärder för djurens välbefinnande, får och getter
• Välbefinnandeplan för får och getter

• Obligatoriskt för alla

• Förbättrande av förhållanden
• Gruppboxar väl ströad och mjuka liggplatser

• Minst 2 m2 per bagge och bock i gruppbox

• Minst 2,2 m2 lammningsbox för tackor samt lamm, möjlighet till uppvärmning och/eller isolerad

• Två veckor gamla lamm till avvänjning ska ha tillgång till en lammkammare

• Sjuk- och behandlingsbox, beredskap till isolering, 2 m2 / får eller get som är över 3 mån.

• Betesgång för får och getter
• Gårdens alla över 3 mån gamla får och över 12 mån gamla getter, skall släppas på bete minst 90 dagar, journal 

skall föras över respektive grupp

• Ändringar
• Kraven gällande avlivning och parasitbekämpningsplanen tas bort

• Betesgång gällande getter under ett år gamla, behöver inte utgöras

• Åtgärder gällande rastgårdar utomhusvistelse finns inte länge10 14.12.2022   |   



Åtgärder för djurens välbefinnande, grisar
• Välbefinnandeplan för grisar

• Obligatoriskt för alla

• Förbättrade förhållanden för suggor och gyltor
• Betäckning el inseminering i lösdrift eller i gruppbox

• I insemineringshäck begränsar användningstiden till max 8 
dagar, tiden skall antecknas

• frigolvyta utanför utfodringshäcken minst 2,25 m2 var av 
minst 1,3 m2 ströad liggplats

• Förbättrade grisningsförhållanden
• Gylta/ sugga förflyttar till grisningshäck två dygn innan 

beräknad grisning, högst tre dygn efter grisning

• Grisningsboxen minst storlek 6 m2 varav 1 m2 ansedd 
enbart för smågrisar, välströat område med bomaterial

• Fri grisning
• Inga häckar och fast golv och strömaterial bo material, 

grisningsbox 7m2 varav 1 m2 ansedd enbart för smågrisar, 
välströat område med bomaterial
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• Förbättring för avvanda smågrisar
• Fast ligg område, värme möjligheter samt 

stimulansmaterial

• Förbättrade förhållandena för slaktsvin
• Kontinuerligt upprätthålla goda förhållanden för 

slaktsvin, skall beskrivas skriftligt, mäts enligt 
välbefinnnandemätaren

• Åtgärden bygger på utvärderingen av slakteriet, 
svansbitning, slaktkroppen

• Stödberökningen räknas ut utgående från 
slakteriets utlåtande (halvårs rapport, 1.1- 30.6 och 
1.7- 31.12) beroende på om villkoren uppfylls eller 
ej

• Åtgärder som faller bort
• Rastgårdar för suggor och gyltor, kastrering, stimulering 

och sjukboxar



Åtgärder för djurens välbefinnande, fjäderfä
• Välbefinnandeplan för fjäderfä

• Obligatoriskt för alla

• Förbättrade förhållanden för fjäderfän
• Djurens välbefinnande, uppvärmning, ventilation, luftfuktighet samt stimulansmaterial

‒ I uppfödningsanläggningen skall finnas stimulerande material, plan, ramper eller sittpinnar som är tillgängliga till alla fåglar

‒ Inredda burar för värphöns kan inte ingå åtgärden

• Jordbrukaren skall beskriva skriftligt vilka åtgärder som vidtas på gården för förbättrade förhållandena samt 
stimulans material som används

• Åtgärden bygger på halvårsvis slaktrapporter, som visar nödvändiga indikatorer

‒ Trampdynorna, slaktkroppar

• Värphönsens välbefinnande mäts genom luftkvaliteten och ammoniakhalten i djurstallen, ammoniakhalt skall 
hållas under 18 ppm och halten skall antecknas och bokföras

• Förändringar
• Fjäderfädjurhållningsplatsens ID skall anges i stödansökan
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Djurstöd 2023

• Informationen i detta material bygger på nu tillgänglig information från 
Livsmedelsverkets utbildningar samt material

• Informationen kommer att bekräftas när statsrådets förordning har godkänts
• Djurstödens ansökningsguide och djurstödens villkor publiceras i början av år 2023

• Vipu tjänstens stödspecifika ansökningsanvisningar publiceras på Livsmedelsverkets hemsidor då 
ansökningarna öppnas

• Djurstöden förnyas nästa år- vad förändras?
‒ https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/stoden-fornyas/ar-2023-stops-jordbruksstoden-om-vad-

forandras/djurstoden-fornyas-ar-2023/
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TACK
Nylands NTM central / Landsbygdsavdelningen 

Henrika Taimiaho, Cecilia Avén
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