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▪ Mål och bakgrund

▪ Åtgärder för nötkreatur

▪ Åtgärder för svin

▪ Åtgärder för får

▪ Åtgärder för fjäderfä
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Målen med ersättningen för djurens 

välbefinnande

Förbättra djurens välbefinnande

Främja en mer artspecifik skötsel av produktionsdjuren

Öka jordbrukarnas medvetenhet om de faktorer som inverkar på djurens 

välbefinnande – också via rådgivning för gårdarna

Uppfylla konsumenternas förväntningar

Betesgång förbättrar djurens välbefinnande och påverkar också 

landskapsvården
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Bakgrunden till åtgärderna

I kommissionens  förordning definieras de saker som villkoren för 

djurens välbefinnande ersättningen ska grunda sig på

a) vattning och utfodring som bättre motsvarar djurens naturliga behov

b) förhållandena i djurstallen, såsom det utrymme som djuren har 

tillgång till, strö

c) tillgång till rasthage

d) användning av bedövning och lugnande läkemedel när avhorning 

eller kastrering är nödvändigt
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Allmänt
Ersättningarna för djurens välbefinnande bereddes i en bred arbetsgrupp, dessutom 

djurartsspecifika expertgrupper

Ersättningarna grundar sig på inkomstbortfall, tilläggsarbete och kostnader samt 

nyttan (kalkyler av MTT, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi)

Villkoren ska överskrida kraven i den grundläggande lagstiftningen

Villkor för nötkreatur och svin samt sedan år 2017 för får, getter och fjäderfä

Inte överlappande stöd för samma sak

• En ekologisk husdjursgård kan inte välja de villkor som redan följs genom 

ekoreglerna
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Allmänt

Ettåriga förbindelser per djurart, kan förlängas årligen

1.1.2020-31.12.2020

Stödet fastställs för ett kalenderår:

Samma period och samma djurenhetskoefficienter som i övriga djurstöd

Uppgifter om djur tas i regel direkt ur registren (nöt, får,getter)

Svin: uppskattade antalet fylls i vid ansökan och det faktiska antalen den 1:a 

varje månad under år 2020 anmäls (enl. svinreg. Senast 15.2.2021 ) i 

Viputjänsten eller blnr. 461 

Fjäderfä enligt uppskattade antalet vid ansökan och det faktiska antalet den 1:a 

varje månad år 2020, anmäls senast 15.2.2021 i Viputjänsten eller blnr. 461

Ersättning på svin och fjäderfä betalas ändå högst enligt det djurantal

som uppgetts i ansökan om förbindelsen

Stödet betalas ut i två rater December 2020 och Juni 2021
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Allmänt 

De villkor som gäller nötkreatur och svin har justerats utifrån erfarenheterna av 

verkställandet och de nya EU-förordningarna

• Avtal om hälsovård, hälsovårdsbesök och hälsovårdsplan ingår inte längre

Ersättning betalas endast för den djurgrupp som ingår i åtgärden:

t.ex. en gård med mjölkboskap föder årligen upp 30 kalvar. Det innebär 0 - 6 mån. gamla

kalvar per år: 30 x 0,4 (koefficienten för kalvar) x 0,5 år = 6 de
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1. Villkor för ersättningen för nötkreaturs välbefinnande

• Minimiantal djur 15 djurenheter, måste uppfyllas hela tiden

• De villkor som gäller utfodring och skötsel omfattar alla nötkreatur på

gården, övriga villkor den berörda gruppen

Åtgärder:

1.1. Utfodring och skötsel

1.2. Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls

(a, b eller c)

1.3. Förbättrande av de förhållanden under vilka

nötkreatur hålls (a eller b)

1.4. Betesgång och rastning för nötkreatur (a eller b)

1.5. Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar (a och/eller b)
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1.1. Utfodring och skötsel av nötkreatur

▪ För varje djurgrupp en giltig utfodringsplan (datum), (från 1 månad gamla kalvar) 

▪ Baserar sig på analyser av grovfoder (utom bete) 

▪ Produktionsuppföljning

Tillräckligt med grovfoder och hela tiden tillgång till vatten -> konditionsklass

Djurhållning

Inte ensamma, köttnöt får inte hållas uppbundna och över 8 mån. gamla 

nötkreatur av olika kön får inte hållas i samma box (frånsett t.ex. avelstjurar och stutar)

Plan i händelse av funktionsstörningar

Skador på anordningar och vatten- och elavbrott

Plan för och beredskap att koppla in reservkraft
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1.2. Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls

1.2a. Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls I

• Kalvar under 6 mån.

• I gruppbox från 1 månads ålder, utrymmeskrav 

1-3 mån tot. 1,8m2 / 0,9 m2 fast golv, 3-6 mån tot. 2,25 m2/ 1,1 m2 fast golv

• Välströad och mjuk liggplats med helt golv

• Under diperioden fri utfodring med tuttflaska och grovfoder från 1 vecka ->

• Avhorning får endast ske med användning av smärtlindring som ges av 

veterinär

1.2b. Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls II

• Samma som 1.2a utan utrymmeskrav (grundlagstiftning)

1.2c. Förbättrande av de förhållanden under vilka dikokalvar hålls

• Kalvar under 6 mån. av köttras

• Hela tiden tillgång till grovfoder 1 vecka ->

• Utrymmeskrav moder + kalv 10 m²

• Välströad och mjuk liggplats med helt golv

• Om en dikogård som valt denna åtgärd även har kalvar som inte är dikokalvar 

ska villkoren för åtgärd 1.2b iakttas för dem.
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1.3. Förbättrande av de förhållanden under vilka nötkreatur hålls

Inte för nötkreatur som föds upp utomhus.

Ersättning betalas inte för Bison, Highland Cattle, Galloway eller Texas Longhorn.

Bara det ena alternativet kan väljas.

1.3a. Nötkreatur minst 6 månader gamla

• Välströad och mjuk liggplats med helt golv

• Köttnöt (också dikor och dikokvigor) får inte hållas uppbundna 

1.3b. Minst 12 månader gamla nötkreatur av hankön 

• Välströad liggplats eller mjuka konstruktioner på spaltgolv (gummimatta, 

gummibeklädd spalt)

• gruppboxar  i varma stallar 4,5 m² / djur och i kalla stallar 6,5 m²/djur

• Nötkreatur får inte hållas uppbundna
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1.4. Betesgång och rastning för nötkreatur

Inte för nötkreatur som föds upp utomhus. Ersättning betalas inte för Bison eller 

Highland Cattle. Inte för gårdar med ekologiska nötkreatur. Bara det ena 

alternativet får väljas.

Det ska föras journal över betesgång och rastning !

1.4a. Betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden

• Minst 6 mån. gamla nötkreatur på bete 60 dgr 1.5-30.9 och annars rastning 2 

dgr/vecka när vädret medger det

• Betesgång för tjurar kan ersättas med rasthage; krav på yta 6 m²/nötkreatur 

(rasthagen alltid minst 50 m²)

1.4b. Långvarigare betesgång under betesperioden

• Minst 6 mån. gamla nötkreatur, inte tjurar, på bete 90 dgr 1.5-30.9
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1.5. Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur

Om båda åtgärderna väljs, är kravet a + b

1.5a. Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor

• Möjlighet att mjölka i sjukboxen

• Välströad torr liggplats med helt golv

• Möjlighet att hålla djuret eller rummet varmt

• Antal separata fasta boxar eller boxar som monteras ihop av delar 1/20 kor, 

krav på yta 11 m²/djur

1.5b. Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur

• Andra nötkreatur än kalvar yngre än 2 mån och mjölkkor + dikor

• Spaltgolv med mjuka konstruktioner möjligt för nötkreatur äldre än 6 mån.

• Antal separata fasta boxar eller boxar som monteras ihop av delar 1 /50 

nötkreatur, krav på yta 6 m²/djur för nötkreatur under 12 mån. och 10 m²/djur 

för nötkreatur över 12 mån.
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1.5b. Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur

Kravet på antalet kvadratmeter ska alltid uppfyllas, dvs. den situation som råder vid tidpunkten för 

övervakningen är avgörande. För varje påbörjat 50-tal nötkreatur som är minst 12 mån. ska det finnas 

10 m²-boxar, men sammanlagt räcker det med en box för varje påbörjat 50-tal nötkreatur.

1. Räkna ut antalet boxar (1/påbörjat 50-tal djur)

2. Räkna ut totalantalet 10 m²-boxar (påbörjat 50-tal/djur över 12 mån.)

3. Resten av boxarna 6 m²

Exempel:

• färre än 50 nötkreatur i olika ålder (inte mjölkkor) -> en box som är 10 m²

• 45 nötkreatur som är yngre än 12 månader och 45 nötkreatur som är åtminstone 12 månader ->

2 boxar: 6 m² + 10 m² =16 m²

• 35 nötkreatur som är yngre än 12 månader och 55 nötkreatur som är åtminstone 12 månader ->

2 boxar: 2 x 10 m² =20 m²

• 130 nötkreatur som är yngre än 12 månader och 110 nötkreatur som är åtminstone 12 månader ->

5 boxar: 2 x 6 m² + 3 x 10 m² = 42 m²

• 130 nötkreatur som är yngre än 12 månader och 140 nötkreatur som är åtminstone 12 månader ->

6 boxar: 3 x 6 m² + 3 x 10 m² = 48 m²

Boxarnas antal behövs i beräkningen, men vid övervakningen ses endast på den totala ytan, som kan 

bestå av olika antal boxar (så länge minimi yt kraven uppfylls).
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Beloppet av ersättningen för nötkreaturs välbefinnande

€/de

1.1. Utfodring och skötsel av nötkreatur  11

1.2a Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls I 439

1.2b Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls II 292

1.2c. Förbättrande av de förhållanden under vilka dikokalvar hålls 234

1.3a Förbättrande av de förhållanden under vilka minst 6 månader 

gamla nötkreatur hålls 43

1.3b Förbättrande av de förhållanden under vilka minst 12 månader 

gamla nötkreatur av kön hålls som föds upp för köttproduktion 126

1.4a Betesgång under betesperioden och rastning utanför 

betesperioden för nötkreatur 49

1.4b Långvarigare betesgång under betesperioden för nötkreatur 24

1.5a Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor 18

1.5b Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur 15
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2. Villkor för ersättningen för svins välbefinnande

Minimiantal djur 15 djurenheter (måste uppfyllas hela tiden med 

undantag för produktionsuppehåll)

2.1. Utfodring och skötsel

2.2. Utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor

2.3. Förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls

2.4. Förbättrande av grisningsförhållandena

2.5. Ströade boxar för avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin

2.6. Eliminering av smärta vid kastrering och alternativ till kirurgisk 

kastrering

2.7. Stimulerande föremål 

2.8. Sjuk- och behandlingsboxar
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2.1. Utfodring och skötsel av svin

▪ Gäller alla svin på gården, med undantag av diande grisar

▪ För varje djurgrupp en skriftlig utfodringsplan som baserar sig på kal-

kyler

▪ Hela tiden tillgång till tillräckligt med vatten av god kvalitet

▪ Svinstallar med smågrisproduktion ska ha en skriftlig produktions-

plan: inseminerings- och avvänjningstidtabeller, planering av produk-

tionsprocessen.

▪ Skriftlig uppdaterad plan och eget reservsystem för alstring av 

elektricitet i händelse av funktionsstörningar
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2.2. Utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor

▪ Minst 8 månader gamla suggor och gyltor

▪ Om vädret tillåter daglig rastning 1.5-30.9. eller minst 2 ggr/veckan 

året runt. Utomhusvistelsen kan inskränkas på grund av 

djursjukdomar och de beaktas.

▪ Möjlighet att böka och vältra sig om sommaren

▪ Över utevistelsen förs journal

▪ Åtgärden kan inte väljas av en ekologisk svingård.
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2.3. Förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor 

hålls

▪ Minst 8 månader gamla suggor och gyltor

▪ I gruppboxar ska den sammanlagda fria golvytan utanför häckarna 

vara minst 2,25 m²/djur, där minst 1,3 m²/djur ska utgöra välströat

liggunderlag med helt golv.

▪ Åtgärden kan inte väljas av en ekologisk svingård.
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2.4. Förbättrande av grisningsförhållandena

▪ NYTT FÖR ÅR 2020 möjlighet att välja åtgärden för bara en 

del av gårdens suggor. Vid ansökan ska antalet  

grisningsboxar som lämpar sig för fri grisning uppges

▪ Minst 8 månader gamla suggor och gyltor

▪ Möjlighet att grisa fritt ( undantag: grisningshäcken ska

monteras ner så fort som möjligt max. 7 dygn)

▪ Grisningsboxens yta minst 6 m², varav smågrisarna ska ha 

minst 1 m² där boxkonstruktionerna skyddar dem

▪ Smågrisarna ska ha en välströad liggplats där alla smågrisar 

får plats att ligga ned samtidigt

▪ Hela tiden fram till grisningen tillgång till bomaterial

▪ Åtgärden kan inte väljas av en ekologisk svingård
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2.5. Ströade boxar för avvanda grisar, unga avelssvin och

slaktsvin

▪ Avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin

▪ En välströad liggplats med helt golv där alla svin får plats att ligga 

ned samtidigt

▪ Antingen djupströbädd, tjock ströbädd eller strö och 2-klimatsbox.

▪ Kan inte väljas samtidigt som åtgärden stimulans för svin (2.7)

▪ Betalas för grisar (0-3 mån,  66,6 % av antalet)

▪ Slakt och unga avelssvin 3-8 mån  (100 % av antalet)

▪ Åtgärden kan inte väljas av en ekologisk svingård

23-01-2020 21NTM-centralen i Österbotten



2.6. Eliminering av smärta vid kastrering och alternativ till kirurgisk

kastrering

2.6. Smärtlindring:

• I samband med kirurgisk kastrering (under 7 dygn) och efter den ges 

smärtstillande medel som injektion (eller oralt) för behandling av kvar-

stående smärta

• Stödet betalas för 0-3 månader gamla smågrisar av hankön vid

svinstallar för smågrisproduktion. ( 50 % av djurmängden)
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2.7. Stimulans för svin

▪ Alla svin, med undantag av diande grisar

▪ Både fasta stimulerande föremål och stimulerande föremål som 

tillförs dagligen (t.ex. ved klabbar som hängs upp eller skruvas fast, 

rep/säckar av naturfiber).

• Antalet fixerade fasta stimulerande föremål av naturmaterial 

åtminstone 1 per 6 svin. 

• Mängden löst material som tillförs dagligen ska oavbrutet vara 

sådan att alla svin i boxen hela tiden kan använda materialet 

samtidigt.

▪ Åtgärden kan inte väljas samtidigt som åtgärden Ströade boxar för 

avvanda grisar och slaktsvin (2.5)
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2.8. Sjuk- och behandlingsboxar

▪ Alla svin, med undantag för diande smågrisar

▪ Sjuka eller skadade svin ska förflyttas till en sjuk- och behandlings-

box, där det hela tiden ska finnas t.ex. tillräckligt med vatten av god 

kvalitet

▪ I boxen kan finnas flera svin, men det ska finnas beredskap att in-

hägna djur för sig

▪ Välströad liggplats med helt golv för varje djur i boxen

▪ Möjlighet att värma djuret

▪ Minst 5 % av utrymmesbehovet för det totala antalet svin på 

djurhållningsplatsen
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Beloppet av ersättningen för svins välbefinnande

€/de

2.1. Utfodring och skötsel av svin 7

2.2. Utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor 33

2.3. Förbättrande av de förhållanden under vilka suggor

och gyltor hålls 38

2.4. Förbättrande av grisningsförhållandena 2019 (349) 436

2.5. Ströade boxar för avvanda grisar, unga avelssvin 

och slaktsvin 59

2.6a Smärtlindring före och efter kirurgisk kastrering 27

2.7. Stimulans för svin 13

2.8. Sjuk- och behandlingsboxar 19
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3. Villkor för ersättningen för fårs och getters välbefinnande

Åtminstone 5 djurenheter får och/eller getter. Sökanden ska ha minimiantalet 

djur i sin besittning under hela förbindelseperioden.

3.1. Utfodring av får och getter (utfodringsplan, grovfoder och vatten)

3.2. Förbättrande av de förhållanden under vilka får och getter hålls (liggplats, 

utrymmeskrav, lammkammare)

3.3. Skötsel av får och getter (klippning, bekämpning av parasiter, sjuk- och 

behandlingsboxar, lamningsboxar, vatten)

3.4. Betesgång för får och getter a) under betesperioden (60 dgr) och rastning 

utanför betesperioden (1 g/vecka) eller

b) långvarig betesgång (90 dgr) under betesperioden
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3.1. Utfodring av får och getter

▪ Alla får och getter

▪ På får- och getgårdar ska det för varje djurgrupp finnas en giltig 

skriftlig utfodringsplan som baserar sig på kalkyler och på grovfoder-

analys. Fårens tillväxtstadium, produktionsnivå och skede i produk-

tionsperioden samt getternas tillväxtstadium, skede i mjölkproduk-

tionsperioden och mängden mjölk som besättningen producerar ska 

beaktas i planen.

▪ Separat utfodringsplan för åtminstone inomhus- och 

utomhusutfodringsperioden

▪ Tillräcklig tillgång till grovfoder och hela tiden tillräcklig tillgång vatten 

av god kvalitet
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3.2. Förbättrande av de förhållanden under vilka 

får och getter hålls

▪ Alla får och getter

▪ Boxarna ska ha en välströad och mjuk liggplats med helt golv där alla djur får plats att 

ligga ner samtidigt. Utrymmeskrav för får i gruppbox, se bilaga SRf 587/2010. Getter 

se bilaga SRf 589/2010

▪ Avvanda lamm och killingar ska hållas i grupp

▪ För lamm lammkammare från 2 veckors ålder  (yta 0,2 m²/lamm). Avvanda lamm 

under 4 månader 0,6 m²/lamm, avvanda lamm minst 4 månader 1 m²/lamm.

▪ Killingar under 6 månader 0,33 m²/killing, killingar minst 6 månader 0,6 m²/killing.

▪ Baggar och bockar ska hållas i gruppboxar (yta 1,7 m²/bagge/bock),

i undantagsfall möjlighet till ensambox.

▪ Får eller getter som hålls ensamma ska ha en box som är minst 2,0 m², där det är 

möjligt att obehindrat vända sig. Fåret eller geten ska kunna se andra får eller getter.

▪ I både grupp- och ensamboxar ska djuren hela tiden ha tillgång till tillräckligt med 

vatten av god kvalitet.
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3.3. Skötsel av får och getter

Alla får och getter

▪ Får över 1 år ska klippas 2 ggr/kalenderår, klippningsdagarna ska journalföras

▪ På gårdar med får och getter ska det finnas en plan för bekämpning av parasiter som 

baserar sig på provtagning av spillning. Behandlingar mot parasiter ska antecknas i lä-

kemedelsjournalen. Spillningsprov ska tas åtminstone två gånger per år.

▪ Sjuk- och behandlingsboxar. En box kan byggas kring det sjuka djuret (yta minst

1,8 m²) eller så kan det finnas fler sjuka djur i en separat box (yta minst 2,0 m²), dock 

med beredskap att isolera ett djur vid behov. Då ska djuret kunna se minst en annan 

individ. Boxen ska vara välströad och mjuk och ha helt golv och det ska finnas 

möjlighet att värma djuret.

▪ I lamnings- och sjukboxar ska djuren hela tiden ha tillgång till tillräckligt med vatten av 

god kvalitet.

▪ Tackor och deras nyfödda lamm ska ha en lamningsbox (minst 2,2 m²) som kan 

värmas upp och/eller är värmeisolerad. 
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3.4. Betesgång och rastning för får och getter

Om gården har förbindelse för ekologisk djurproduktion kan denna åtgärd ej väljas

3.4a. Betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden

• Får och getter som är minst 3 månader gamla (utom hongetter och tackor som har högst 

två veckor kvar innan de ska föda) ska under perioden 1.5–30.9 släppas på bete under 

minst 60 dagar och rastas utomhus också utanför betesperioden minst en gång per 

vecka, om vädret tillåter.

3.4b. Långvarig betesgång under betesperioden 

• Får och getter som är minst 3 månader gamla (utom hongetter och tackor som har högst 

två veckor kvar innan de ska föda) ska under perioden 1.5–30.9 släppas på bete under 

minst 90 dagar.

• På betet och i rastgården ska getterna ha möjlighet att tillgodose sitt medfödda behov av 

att klättra. 

• Det ska föras journal över betesgång och rastning.

• Betesgången och rastningen får tillfälligt begränsas på grund av djursjukdom. 
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Beloppet av ersättningen för fårs välbefinnande

€/de

3.1. Utfodring av får och getter 10

3.2. Förbättrande av de förhållanden under vilka 

får och getter hålls 55

3.3. Skötsel av får och getter

ersättning för får 51

ersättning för getter 33

3.4a Betesgång under betesperioden och rastning utanför 

betesperioden för får och getter 33

3.4b Långvarigare betesgång under betesperioden för 

får och getter 8
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4. Villkor för ersättningen för fjäderfäs välbefinnande

Värphöns, broilrar och kalkoner, inte moderdjur

▪ Åtminstone 1000 höns (14 de), 10 000 broilrar (70 de) eller 2000 kalkoner (60 de)

▪ Sökanden ska ha minimiantalet djur i sin besittning under hela förbindelseperioden 

med undantag för sedvanliga produktionsuppehåll som hör till produktionssättet

▪ Ersättning betalas för fjäderfä som omfattas av villkoret

4.1. Utfodring och skötsel av fjäderfä (utfodringsplan, analys av kompletteringsfoder, hela 

korn från 1 veckas ålder, för slaktfjäderfä pappersutfodring under de första 

uppfödningsdagarna)

4.2. Förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls (slakteriets 

köttbesiktningsrapporter)

4.3. Förbättrande av luftkvaliteten i värphönserier (avlägsna spillning 3 ggr/vecka, NH3-

halten per vecka)

4.4. Stimulerande föremål för fjäderfä (hängande rep, träbitar och plastföremål)

4.5. Nivåer, ramper och sittpinnar för fjäderfä (inte sittpinnar för värphöns)
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4.1. Utfodring och skötsel av fjäderfä

▪ Alla värphöns, broilrar och kalkoner

▪ För varje djurgrupp en skriftlig utfodringsplan som baserar sig på kal-

kyler och där djurens tillväxt, produktionsnivå och produktionsskede

har beaktats

▪ Proteinet ska analyseras i spannmålsbaserat kompletteringsutfod-

ringen som framställs på gården

▪ Minst en vecka gamla fåglar ska med fodret ges hela korn som 

stimulerande foder. 

▪ För slaktfjäderfän ska ”pappersutfodring” användas under de första 

uppfödningsdagarna. Efter det fungerar papperet som stimulerande 

material.
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4.2. Främjande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner 
hålls
Alla broilrar och kalkoner

▪ Omsorg om förhållandena i uppfödningsstallet

• För broilrar används som mätare %-andelen underkända fåglar i köttbesiktningen 
på grund av ödem samt besiktningsveterinärens partispecifika resultat från 
bedömningen av hudinflammation på trampdynorna . I slaktpartierna får %-andelen 
underkända fåglar på grund av ödem inte överstiga 1 % och resultatet från 
bedömningen av hudinflammation på trampdynorna ska vara lägre än 40 poäng. Om 
resultatet är lägre än 30 poäng, beaktas inte andelen underkända på grund av 
ödem. 

• För kalkoner används som mätare %-andelen underkända hela slaktkroppar per 
slaktparti. De ska vara under 6,5 % för partier som slaktats 1.5–30.9 och 

under 5 % för partier som slaktats 1.10–30.4. 

• I procentandelen hela kroppar som kasserats beaktas inte procentandelen kroppar 
som kasserats på grund av färska krosskador, frakturer eller på grund av något 
annat än fågeluppfödarens verksamhet.

• Rapporterna skickas till kommunen (jordbrukaren).
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4.3. Förbättring av luftkvaliteten i värpstall

Alla värphöns

▪ Spillningen avlägsnas från stallet minst tre gånger per 

vecka. I hönserier med flervåningssystem avlägsnas 

spillningen endast från golvet under burarna.

▪ I hönserier ska ammoniakhalten i luften per vecka vara 

under 18 ppm i ett golvhönseri och under 8 ppm i ett 

burhönseri. 

▪ Det ska föras journal över utgödslingen och luftens 

ammoniakhalt.
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4.4. Stimulerande föremål

Alla värphöns, broilrar och kalkoner

▪ Kan inte väljas till hönshus med inredda burar 

▪ Stimulerande föremål är t.ex. hängande rep, träbitar som 

hänger i kedjor eller plastföremål som fåglarna kan rulla

▪ I avdelningarna i ett kalkonstall ska det finnas minst 2 

stimulerande föremål per varje påbörjad 100 m²

▪ I stallar med broilrar och värphöns ska det finnas minst 4 

stimulerande föremål per varje påbörjad 100²
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4.5. Nivåer, ramper och sittpinnar

▪ Alla värphöns, broilrar och kalkoner; ändå inte hönshus med 

stimulansburar, sittpinnar kan inte väljas för värphöns

▪ Minst 10 % av slaktfjäderfäna ska ha sittpinne så att varje broiler har 

minst 15 cm sittpinne och varje kalkon minst 20 cm sittpinne

▪ Alla fjäderfän ska ha nivåer eller ramper som utgör minst 10 procent 

av hallens yta. 

▪ Nivåerna, ramperna och sittpinnarna ska vara hållbara och säkra.

▪ Om djurtätheten i ett värphönshus med flervåningssystem för 

frigående hönor är högst 9 hönor/m2 golv som hönorna har till sitt 

förfogande annanstans än på nivåer, kan nivåerna räknas som 

nivåer också inom ersättningen för välbefinnande.
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Beloppet av ersättningen för fjäderfäs välbefinnande

€/de

4.1. Utfodring och skötsel av fjäderfä 8

4.2. Främjande av de förhållanden under vilka 

broilrar och kalkoner hålls 10

4.3. Förbättring av luftkvaliteten i värpstall 5

4.4. Stimulerande föremål för fjäderfä 7

4.5. Nivåer, ramper och sittpinnar för fjäderfä

ersättning för värphöns 11

ersättning för kalkoner 14

ersättning för broilrar 34
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Djurenhetskoefficienter inom ers. för djurens välb.

Används också inom andra stödsystem de/djur

tjurar, kor och andra nötkreatur över 2 år 1,0

nötkreatur 6 mån. - 2 år 0,6

kalvar under 6 mån. 0,4

suggor 0,5

andra svin 0,3

-avvanda smågrisar: 2/3 med från åldersklassen 0-3 mån.

får och getter, äldre än 1 år 0,2

lamm och killingar, äldre än 3 mån. 0,06

värphöns 0,014

broilrar 0,007

kalkoner 0,03
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Läs mer: www.livsmedelsverket.fi -> odlare

1. Anvisning för ansökan om ersättning för djurens välbefinnande

2. Förbindelsevillkor för ersättningen för djurens välbefinnande år 2020

3. Ansökningsguiden 2020 (samlade stödansökan, odlarstöd)

https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-

blanketter/jordbrukare/stodguider/#valbefinnande

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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