HUSDJURSSTÖD
2018
Källa: Landsbygdsverket, JSM

Husdjursstöd

▪ Nationella husdjursstöd
▪ EU- bidrag
▪ Ersättningen för djurens välbefinnande
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Nationella husdjursstöd – Allmänna krav

▪ Den som söker stödet måste vara minst 18 år
(31.12.2017)
– Kan även beviljas om make/maka uppfyller ålderskravet
eller om jordbruket bedrivs tillsammans med föräldrar

▪ Ingen övre åldersgräns
▪

Minst 5 hektar odlingsbar åker (anmäld på blankett
102B senast 15.6.2018)
– Inte längre möjligt att ansöka om undantag.
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Nordligt stöd för svin- och
fjäderfähushållning

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Minst 5 ha stödberättigande åker i besittning
Beviljas på basis av den tidigare fastställda referenskvantiteten
Djurtätheten ska vara åtminstone 0,35 de per
stödberättigande åker. Finns inga oöverstigliga hinder
Perioden då djurtätheten räknas är 1.1-31.12.2018
– Då djurtätheten bestäms används antalet djur och åkerareal
som gården haft i sin besittning under stödåret
Samtliga djurgrupper räknas med i djurtätheten
Djurmängder för nötkreatur, får, getter och svin tas direkt från
respektive djurregister
Vid beräkning av de-antalet för svin tas inte de två månader
med när djurantalet varit som lägst. För fjäderfä beaktas inte de
fyra månader som djurantalet varit som lägst
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Nordligt stöd för svin- och
fjäderfähushållning forts.

▪
▪

▪
▪
▪

Månatliga djurantal för fjäderfä och hästar skall anmälas till
kommunen senast 15.2.2019, i Vipu eller på blankett 461
Behöver inte anmälas om minimidjurtätheten uppfylls med
andra djurgrupper
Stödet (både förskott och slutgiltiga)söktes, senast 23.3.2018.
(Vipu elller bl. 139)
I förskott beviljas 75 % av det stödbelopp som räknats ut på
basis av referenskvantiteten som är i sökandes besittning
1.3.2018
För att sista delen skall betalas ut måste referenskvantiteten
vara i sökandens besittning 1.9.2018
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Koefficienter för omräkning av antalet djur till djurenheter
Djurart
Nötkreatur
- tjurar, kor och andra nötkreatur över 2 år (diko högst 4 år)
- 6 mån.-2 år gamla
- under 6 mån.
Hästar över 6 mån.
Får och getter
- över 1 år
- lamm och killingar (över 3 mån.)
Suggor
Andra svin
- avvanda smågrisar: 2/3 av åldersgruppen 0-3 mån.
Fjäderfä
- värphöns och moderdjur
- broilrar
- broilermödrar
- moderdjur av kalkon
- annat fjäderfä

Djurenhet (de)

1,0
0,6
0,4
1,0
0,2
0,06
0,5
0,3

0,014
0,007
0,02
0,05
0,03
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Nordligt stöd per djurenhet för nötkreatur och
nordligt husdjursstöd för slaktade kvigor

▪

▪
▪
▪

Perioden för fastställande av stöd per kalenderår. (1.131.12)
Dikor skall ha användningssättet diko senast sista dagen av
perioden för fastställande av stödet
– Om djuret avlägsnas under året skall användningssättet
vara diko sista dagen då djuret är i din besittning
En dikokviga är stödberättigande från 8 månaders ålder tills
den är 4 år
Tjurar stödberättigande från 6-20 månaders ålder
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Nordligt stöd per djurenhet för nötkreatur och
nordligt husdjursstöd för slaktade kvigor forts.

▪ Slaktkvigor skall ha användningsätt köttproduktion

▪

– Stöd för slaktade kvigor betalas inte om djuret
samlat de-stöd
– Skall slaktas på godkänt slakteri samt ha varit
på gården oavbrutet 60 av de 90 dygn som
föregår slakten
– Minst 170 kg slaktvikt
Kom ihåg att senast i slutet av januari 2019 kontrollera
att uppgifterna i nötdjursregistret stämmer.
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Nordligt stöd för tackor

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Betalas för tackor som är över 1 år
Fastställs på basis av det genomsnittliga antalet djur i
får- och getregistret under perioden 1.1.2018-31.12.2018
Antalet lamm födda 2018 begränsar antalet
stödberättigande tackor
– Minst 1 lamm/tacka
– Antalet dödfödda lamm och kastningar räknas också med

Undantag kan bara sökas om gården har inlett
produktionen 2018. (Anmälan på bl. 468 senast
15.6.2018)
De lamningar som anmälts efter 31.1.2019 beaktas inte
när stödet beviljas
Minst 4 de (=20 st. tackor)
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Nordligt stöd för hongetter

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Betalas för hongetter som är över 1 år
Fastställs på basis av antalet hongetter i får- och
getregistret under perioden 1.1.2018-31.12.2018
Hongetternas godkända mjölkproduktion skall uppgå
till 400/år liter för att stödet inte skall begränsas
Bl. 410 Utredning om användningen av getmjölk skall
lämnas in senast 31.1.2019
Bok över den godkända mjölkmängden skall föras
Minst 4 de (= 20 st. hongetter)
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Ansökan om nationella husdjursstöd

▪

▪

Förskott kunde sökas elektroniskt eller på blankett 139
fram till 23.3.2018.
Anmälan om deltagande behöver inte lämnas in igen
om den lämnades in 2015.

– Kan kontrolleras i Vipu
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Betalning av nationella husdjursstöd

▪
▪
▪

▪

År 2018 beviljas 75 % i förskott för nötkreatur,
tackor och hongetter
75 % i förskott på frikopplat stöd för svin- och
fjäderfä
Om beloppet understiger 500 € betalas inget
förskott alls, då betalas hela summan i en
enda post
Slutliga delen (25%) betalas ut i april 2019
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EU:s djurbidrag 2018

▪ Bidrag för nötkreatur
▪ Kvalitetsbidrag för slaktlamm
▪ Ersättning för djurens välbefinnande
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Allmänt om EU:s djurbidrag
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Alla bidrag är kopplade till ett register
Stödet fastställs för perioden 1.1-31.12 för vilken det
genomsnittliga djurantalet räknas
Ansökning elektroniskt via Vipu-tjänsten eller på blankett 184
Krav på att vara aktiv jordbrukare
Stödet beräknas per djur, de-koefficienter används inte
Anmälan om deltagande behöver inte lämnas in igen om den
lämnats in 2015
Första posten för nötbidrag betalas tidigast i december (när
alla djur granskningar gjorda) och andra posten i juni 2019
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Bidrag för nötkreatur:
djur som berättigar till bidrag
▪

▪
▪
▪
▪

Diko, ett nötkreatur som kalvat under stödåret eller
åtminstone en gång under de två föregående åren
Dikokviga, ett minst 8 mån. men högst 4 år gammalt
nötkreatur som är avsett att användas som diko.
Skall ha användningssätt diko
Tjurar är bidrags berättigande från 6 mån till under 20
månader
Djurantalen samlas in i två omgångar 1.1-15.9 och 16.931.12
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Registeranmälningar som gäller
djurbidragen

▪

Registeranmälningarna är en del av stödvillkoren

– Anmälningarna skall alltid vara gjorda inom 7
dagar från händelsen
– En försenad registeranmälan inverkar på
bidragsdjurets stödberättigande
▪ Fram till 2014: förseningsdagarna drogs av
från bidraget
▪ Från och med 2015: djuret förkastades
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Registeranmälningar som gäller
djurbidragen forts.

▪ Från och med 2016: djuret förkastas och påföljd
påförs
– Om registeranmälan försenas med en enda dag
förkastas djuret (berättigar inte till stöd under
stödåret) + påföljd
– Gäller endast EU:s djurbidrag

▪

Fr.o.m. 2016 påförs inga påföljder om djuret är
registrerat på fel djurhållningsplats (krav att djuret hittas
vid övervakning)
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Bidrag för slaktlamm och -killingar

▪
▪
▪

▪
▪

Bidraget för slaktlamm och –killingar betalas på
basis av antalet slaktade djur under stödåret
Bidragsberättigande lamm: högst 12 mån. och
slaktkroppens vikt åtm. 18 kg
Bidragsberättigande killing: högst 12 mån. och
slaktkroppens vikt åtm. 10 kg (NYTT för 2017)
Slaktat i ett slakteri som godkänts av Evira
I sökandens besittning oavbrutet i minst 30 dygn
under de 50 sista dygnen före slakt
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Ersättning för djurens välbefinnande

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Nuvarande förbindelser är ettåriga 1.1.-31.12.2018
Anteckningar, handlingar och dokument som gäller villkoren
ska förvaras till 31.12.2021.
Ersättning per djurgrupp; betalas endast för den djurgrupp
som åtgärdens villkor gäller.
Förskott i slutet av året och en slutbetalning juni 2019
Gården måste uppfylla kravet på minimiantal djur under
hela förbindelsetiden
Endast produktionspauser, som hör till produktionen
godkänns,( t.ex. mellan slaktpartier, byte av värphöns m.m.)
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Minimiantal djur i en förbindelse som ingås
för ersättning för djurens välbefinannde
Djurart

Krav på djurenheter

Nötkreatur

15

Svin

15

Får

5

Getter

5

Broilrar

70 (10 000 st.)

Hönor

14 (1000 st.)

Kalkoner

60 (2000 st.)
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Ersättningen för djurens välbefinnande:
djurenhetskoefficienter
Djurart

Djurenheter (de)

Nötkreatur över 2 år

1,0

Nötkreatur 6 mån. – 2 år

0,6

Nötkreatur under 6 mån.

0,4

Får och getter över 1 år

0,2

Lamm och killingar över 3 mån.

0,06

Suggor

0,5

Övriga svin (avvanda grisar 2/3 från

0,3

åldersklassen 0-3 mån)

Värphöns

0,014

Broilrar

0,007

Kalkoner

0,03
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Anmälningstider till djurregistren
Nöt

Gårdens
förteckning
dygn

Djurregistret
dygn

Kalvning

3

7

Försäljning (slakt till livs)

3

7

Död (destruktion,
slaktad på gården m.m)

3

7

Förflyttning

3

7

Lammning

3

182,5 (6 mån)

Försäljning (slakt till livs)

3

7

Död (destruktion,
slaktad på gårdenm.m)

3

7

Förflyttning

3

7

Får/ Get

Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa 2015. Varmistathan lopulliset ehdot ennen
tukihakua 2015
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Anmälningstider djurregister
Svin

Gårdens
förteckning

Djur
registret

Grisningar

Uppdat. vid
händelse

3 ggr./år

Död, avlivad, slaktad på
gården

Uppdat. vid
händelse

3 ggr./år

Försäljning (slakt,till livs)

Uppdat. vid
händelse

7

Förflyttning

Uppdat. vid
händelse

7

1. varje månad

3ggr./år

Period

Senast

1.1.- 30.4

31.5

1.5.- 31.8

30.9

1.9.-31.12

31.1

Djurantal
Anmälning till svinregistret

Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa 2015. Varmistathan lopulliset ehdot ennen
tukihakua 2015
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Anmälningstider, djurtäthet, lfa
tillägg, frikopplade djurstödet
Fjäderfe

Uppdat. vid
händelse

15.2. 2019

Hästar

Uppdat vid
händelse

15.2. 2019

▪

Om anmälningar till djurregistren görs via post
eller fax lönar det sig att ta kitto/utskrift över
anmälningen. Om det i misstag går så att
anmälningen inte kommer fram så har
djurägaren bevis på att det är skickat.

Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa 2015. Varmistathan lopulliset ehdot ennen
tukihakua 2015
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Djuranmälningar

▪

▪

Om anmälningar till djurregistren görs via post
eller fax lönar det sig att ta kvitto/utskrift över
anmälningen. Om det i misstag går så att
anmälningen inte kommer fram så har
djurägaren bevis på att det är skickat.
Vid utmönstringar/inmönstringar var
väldigt vaksam på att ni anmäler det rätta
datumet, en + dag fel gör att djuret
förkastas.

Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa 2015. Varmistathan lopulliset ehdot ennen
tukihakua 2015
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Påföljder i ersättningen för
djurens välbefinnande
▪

Vid brister i stödvilkkoren minskas stödet för åtgärden med 10-100
% och 20-100 % vid brister gällande basnivån (tvärvillkoren)

– Bristens allvar, omfattning och varaktighet bedöms
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Mer information: www.mavi.fi-> guider och blanketter
▪ Ansökningsguide 2016 (samlad stödansökan, jordbrukarstöd)
▪ Ersättningar för djurens välbefinnande, förbindelsevillkor 20152016
Förordningar (www.finlex.fi):
Statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande
121/2015
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för
djurens välbefinnande 117/2015
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TACK!

Tack!
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