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Djurstöden år 2022, C1-stödområde
Djur- och djurenhetsbaserade stöd

Prognos 2022

Nationellt djurstöd
€/djur

EU:s djurbidrag
€/djur *

Totalt €

6-20 månader

391 €

150 €

541 €

Dikor

minst 50 % köttras

397 €

115 €

512 €

Dikokvigor

8-24 månader
över 24 månader - högst 4 år

238 €
397 €

115 €
115 €

353 €
512 €

Tjurar och stutar

Tackor
Hongetter för mjölkproduktion

73 €

73 €

152 €

152 €

Enligt utfodringsdagar på gården samlas för; nationella 1.1-31.12, Eu: 1.4-31.12.2022 +
30 dagar oavbr i gårdens besittning from 6 mån ålder.
Enligt utfodringsdagar på gården. Eu: Användningssättet 31.3 avgör vilket stöd som
betalas.
Enligt utfodringsdagar på gården. Eu: Användningssättet 31.3 avgör vilket stöd som
betalas.
Minst 20 st tackor (4 de) + i medeltal minst 1 lamm/tacka/år.
Undantag finns för helt nya fårhållare, blankett 468.
Minst 20 st (4 de) hongetter vars mjölkproduktion i medeltal är minst 400 liter/år/get.
Mjölkmängden redovisas 2.2.2023.

€ / slaktat djur

Stöd för slaktade djur (på godkänt slakteri)

Minst 170 kg slaktvikt. Högst 4 år. Obs, ej diko 31.3, besittningstid oavbrutet 60 av 90
dygn före slakten.

318 €

Slaktkvigor

Observera

Slaktade lamm *
30 €
Högst 12 mån., minst 18 kg slaktvikt. Besittningstid oavbr. 30 av 50 dygn före slakt
Slaktade killingar *
30 €
Högst 12 mån., minst 10 kg slaktvikt. Besittningstid oavbr. 30 av 50 dygn före slakt.
*EU:s djurbidrag: Ansöks årligen, senast 3.3.2022. De slutliga stödnivåerna för Eus bidrag för nötdjur och slaktlamm - killingar fastställs senast före slutbetalningen, dvs. maj 2023.
C1-stödområde, från produktionen frikopplat stöd för nordligt svin- och fjäderfähushållningen **
Svin och
under 146 djurenheter
164 €
fjäderfä
över 146 djurenheter
55 €
Esättning för djurens välbefinnande (EDV)
Minimidjurantal:
Svin
Nöt
Får, getter Värphöns
Kalkoner
15 de
15 de
5 de
14 de (1000st) 60 de (2000st)
Produktionsstöd för mjölk
- för mejerimjölk och mjölk för direktförsäljning

1.1.-30.6.2022

1.7–31.12.2022

8,3

7,3

Ansöks årligen, senast 10.3.2022. Enligt gårdens referens-kvantitet och att minimikravet
på minst 0,35 de/ha uppfylls.
Broiler
70 de (10000 st)

cent/liter

Kompensationsersättningens husdjursförhöjning (= KOMP‐husdjursförhöjning) **
Kan beviljas om djurtätheten uppfylls på minst 0,35 djurenheter per ersättningsduglig åkerhektar, 60 euro/hektar.

Ansöks årligen, senast 2.2.2022. Stöd betalas för valda åtgärder som förbättrar djurens
välmående.
Obs! Djuranmälan för 2022 ska lämnas in senast 2.2.2023 för svin och fjäderfän. Övriga
tas enligt antalen i djurregistren.
Stödnivån kan ändras, om max.mängder överskrids.
Ansöks årligen, senast 15.6.2022. Medeltalet räknas ut enligt djurantalet för hela året
och betalas ut följande år i maj.

** Djuranmälan för år 2022 ska lämnas in senast 2.2.2023 om : fjäderfän, hästar och ponnyer ska beaktas / har uppehåll i eko.produktion/ använda bolagets djur på egen gård.

Ansökan om nationella djurstöd, senast 10.3.2022.
Stödsökande av nationella husdjursstöd bör även lämna in arealstödsansökan (senast 15.6) för minst 5 hektar årligen.
Gör registeranmälningar till respektive djurregister, i tid, för att undvika stödminskningar.
Nya husdjursgårdar; gör anmälan om deltagande i nationella stödsystemen senast 15.6.2022 för mjölk, nötkreatur, tackor och getter. Anmälan som gjorts 2015- är i kraft tillsvidare. Avsluta vid förändr.
Kom ihåg att registrera dig som djurhållare och håll djuren märkta enligt anvisningar. Se www.ruokavirasto.fi / odlare / djurhållning / märkning och registrering av djur

Ansökningsguider om djurstöden och förbindelsevillkor finns i sin helhet på www.ruokavirasto.fi

