
Husdjurstöden 2015- Minneslista 

 

Nötdjur 

EU:s bidrag för nötkreatur 

 Anmälningarna om deltagande i nationella stöden för nötkreatur och EU:s djurbidrag upphörde att gälla i 

slutet av året 2014. 

 Ny anmälan om deltagande skall lämnas in i samband med vårens stödansökan. Kan göras elektroniskt eller 

på blankett 184. 

 Ny bidragsberättigande ålder för tjurar är 6 - 20 månader, tidigare var det 6 – under 23 månader 

 40-procentsregeln för dikokvigor slopas, i fortsättningen är alla dikokvigor bidragsberättigade. 

 Utbetalning i december och i maj-juni 2016 

Nordligt stöd per djurenhet för nötkreatur och nordligt stöd för slaktade nötdjur (nationellt) 

 Perioden för fastställande av stöd ändras till kalenderår 

 Ny anmälan om deltagande på samma sätt som för EU-bidraget 

 Ansökan om förskott ansöks elektroniskt eller på blankett 139 senast 23.3.2015 

 Den som ansöker om förskott skall samtidigt lämna in anmälan om deltagande  

 För att få nordligt stöd dikor ha användningssättet vara diko senast 31.12.2015 eller sista dagen djuret 

befinner sig på gården. 

 Slaktstöd för kvigor betalas inte för en slaktad kviga för vilken de-stöd för dikokvigor har betalats. 

 Utbetalning i april 2016 

 

Svin och fjäderfä 

Nordligt stöd för svin- och fjäderfähushållning 

 Betalas som tidigare på basis av den gårdsspecifika referenskvantiteten. 

 Krav: Minst 0,35 de/stödberättigande hektar åker. Vid uträknandet av djurtätheten används antalet djur och 

åkerareal som sökanden innehar under stödåret. 

 Perioden då djurtätheten räknas ut är 1.1–31.12 (också 2015). 

 Samtliga djurgrupper får räknas med i djurtätheten. 

 Djurmängder för nötkreatur, får, getter och svin tas direkt ur respektive register. 

 Vid beräkning av de-antalet för svin tas inte de två månader när djurantalet varit som lägst med. 

 För fjäderfä beaktas inte de fyra månader som djurantalet varit som lägst. 

 Månatliga djurantal för fjäderfä och hästar skall anmälas till kommunen senast 29.1.2016, i Vipu eller på 

blankett 461 

 Förskott söks elektroniskt eller på blankett 139 senast 23.3.2015, betalas troligen i april. 

 I förskott kan 75 % betalas utgående från referenskvantiteten som sökanden innehade 1.3.2015. 

 Slutliga delen ansöks i den samlade ansökan 30.4.2015, elektroniskt eller på blankett 101B 

 Slutliga delen betalas ut i april 2016 

 

Vänd 

 



Får och getter 

EU:s får och getbidrag 

 På C-området endast stöd för slaktlamm och – killingar 

 Anmälan om deltagande elektroniskt eller på blankett 184 senast 30.4 

 Bidragsberättigade lamm: högst 12 månader och slaktvikt minst 18 kg. 

 Bidragsberättigade killingar: högst 18 månader och slaktvikt minst 15 kg. 

 Ska slaktas på ett slakteri godkänt av Evira. 

 Betalas i april 2016 

Nordligt husdjursstöd för tackor och nordligt husdjursstöd för hongetter (nationellt) 

 Stöden blir registerbaserade 

 Betalas för tackor som är över 1 år och för hongetter över ett år och som har fått avkomma 

 Betalas enligt det genomsnittliga djurantalet under kalenderåret 

 Minst 10 stödberättigande tackor eller 5 hongetter för att få stöd 

 Antalet stödberättigande tackor begränsas av antalet lamm under stödåret och för hongetterna av den 

godkända mjölkmängd som producerats under stödåret. 

 Går att söka undantag på lamningsvillkoret om gården utvidgar/har utvidgat eller inleder/har inlett 

produktionen. Anmälan görs på blankett 468. 

 Blankett 410 (Utredning om användningen av getmjölk) och bilagor skall lämnas in till kommunen senast 

29.1.2016 

 Lamningar och killingar skall anmälas till registret senast 31.1.2016 

 Ansökan om förskott elektroniskt eller blankett 139 senast 23.3. 

 Anmälan om deltagande elektroniskt eller på blankett 184 i samband med förskott eller senast 30.4.2015 

 Betalning: Förskott i april och slutliga delen i april 2016 

Nordligt husdjursstöd för hästar 

 Avelsston (häst eller ponny), finska hästar (1 år och äldre) och 1-3 år gamla övriga hästar och ponnyer är 

stödberättigade. 

 100 dagar lång besittningsperiod (1.5–8.8). 

 Uppgifterna om besittning skall vara uppdaterade senast 1.5. i Hippos register. Om hästen är registrerad i ett 

annat register skall hästens identitetshandling och ägandebevis bifogas till ansökan. 

 Ett stödberättigande avelssto ska ha fölat 2014 eller dräktigheten skall ha pågått minst 12 veckor.  

 Bokföring över hästarna skall finnas på gården 

 Minst 3 djurenheter stödberättigande hästar. 

 Ansökan om förskott senast 23.3, elektroniskt eller på blankett 139. 

 Kan sökas elektroniskt eller på blankett 101C senast 30.4.2015. 

Ersättning för djurens välbefinnande 

 Alla gamla förbindelser upphör 30.4.2015. 

 Ansökan senast 30.4., elektroniskt eller på blankett 472. 

 I ansökan skall uppskattade djurmängder för svin och fjäderfä anges. 

 I fortsättningen endast 1-åriga förbindelser förutom 2015 då förbindelseperioden är 1.5.2015 – 31.12.2016. 

 I år kan även gårdar med får, getter höns, broiler och kalkoner söka stödet. 

 Inga obligatoriska villkor, endast valfria. 

 Läs villkoren för de åtgärder som väljs. 

 Utbetalas i april 2016. 


