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▪ Produktionsstöd för mjölk- ansöks en gång, ikraft tills vidare 

▪ Nordliga djurstöd- ansöks en gång, i kraft tills vidare 
▪ Förskott ansöks 27.3.2020

▪ EUs djurbidrag - ansöks en gång, i kraft tills vidare 

▪ Stöd för djurens välbefinnande –
▪ ansöks för ett år åt gången 

▪ har förbindelse period 1.1.-31.12 

▪ i år söks stödet senast 31.1.2020

▪ Kompensationsersättningens husdjursförhöjning- söks i samband med 
huvudstödansökan 17.6.2020

▪ Frikopplat stöd för svin och fjäderfä 
▪ Förskott och/ eller slutligt stöd söks 27.3.2020

▪ Betalas enligt referenskvantiteten 



▪ I elektroniska tjänster kan man söka om stöd elektroniskt 

▪ I vipu kan man kontrollera:
▪ om stöden blivit behandlade/godkända, beräknade belopp 

▪ summor för utbetalda stöd 

▪ årssammandrag till bokföringen

▪ och korrigera kontaktuppgifter

▪ använt belopp för råd 2020

▪ stödrättigheter och vilka besittningsöverföringar som ska förnyas 

▪ Kontrollera vilka åtgärder man har valt i djurensvälbefinnande 

▪ Välj 2020 och gård så syns vilka åtgärder man  har förbundit sig till i djurens 
välbefinnande, OBS! syns efter att ansökan är inlämnad





▪ Anmälan till svinregistret 1.9.2019-31.12.2019 senast 31.1.2020

▪ Anmälan om djurantal senast 17.2.2020

▪ Ansökan om förskott på Nordligt Djurstöd 27.3.2020

▪ Ansökan om förskott och/eller Slutligt stöd för frikopplat stöd svin och fjäderfä 
27.3.2020

▪ Får gårdar: Lamningar skall anmälas till registret senast 31.1.2020 



▪ Skickas inom två månader från sista utbetalning av stödet.

▪ Det finns med instruktioner för begäran om omprövning 

▪ tidsfrist 30 dagar

▪ inlämnas till närings-, trafik- och miljöcentralen  

▪ Handläggningsavgift 

▪ 80 euro avslag

▪ Ingen omprövning 40 euro 

▪ Ingen omprövning pga. för sen inlämning 10 euro 



▪ Den myndighet som beviljat stödet kan bestämma att stödet ska åter-
krävas 
▪ om du har betalts stöd utan grund  
▪ till ett högre belopp än vad som kunde ha beviljats dig 
▪ om du inte har följt stödvillkoren, konstateras vid övervakning på gården 

eller administrativ övervakning tex. anmälningar till djurregistren 
▪ Förfarandet för återkrav berör såväl nationella som EU:s hel- och delfinansie-

rade stöd. 
▪ Årlig dröjsmålsränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) kan tas ut på 

det belopp som återkrävs. 
▪ Innan beslutet om återkrav fattas ges du tillfälle att lämna din utredning i 

ärendet.

▪ Bestämmelser om återkrav ingår i lagen om verkställighet av jord-
bruksstöd (192/2013) och i EU:s rättsakter.



▪ Stödavdragen i euro framgår av kommunens beslut om stöd eller beslut om åter-
krav. 

▪ Avdraget tas från det stöd som ska betalas ut eller verkställs i form av återkrav med 
betalningsseldel ifall stöden redan har hunnit betalas ut. 

▪ Omprövning i återkravs beslutet 

▪ kan sökas hos ELY-centralen.

▪ 30 dagars tidsfrist 



▪ Stödet återkrävs oftast 1-5 % av det 
utbetalda stödet, kan också var högre 
%. 

▪ Det kan uppstå många små återkrav 
som alla får sitt eget hörande och 
beslut.

▪ Protokollet från ELY-centralen som 
koordinerat tvärvillkors övervakningen 
kommer till kommunen. 

▪ Alla återkrav har kommit in till vårt 
system, då kan vi skicka ut hörande, i 
hörande brevet finns motiveringar till 
återkravet och beloppet som återkrävs 

▪ Grundstöd

▪ Förgröningsstöd

▪ Stöd till unga jordbrukare

▪ Bidrag för jordbruksgrödor

▪ Får- och getbidrag

▪ Bidrag för mjölkkor

▪ Bidrag för nötkreatur

▪ Miljöersättning

▪ Ersättning för ekologisk produktion

▪ Kompensationsbidrag

▪ Ersättning för djurens välbefinnande

▪ Nordliga hektarstöd (nordligt hektarstöd, allmänt hektarstöd och stöd 
till unga jordbrukare)



▪ Gör en skriftlig anmälan om force majeure och en exceptionell 
omständighet till landsbygdskansliet inom femton arbetsdagar från 
det att det var möjligt att ge in dem.

▪ Dödsfall

▪ Längre tids sjukdom 

▪ Djursjukdomar 

▪ Byggnader som djuren hålls i förstörs


