Kompensationsersättningens husdjursförhöjning 60 €/ha
▪ Stödet söks årligen genom att kryssa för stödet i fråga i huvudstödsansökan.
Stödet betalas på våren som följer på stödåret i en rat .
▪ Kan betalas om:
• Du i stödansökan uppger åtminstone 5 ha åker som berättigar till kompensationsersättning
• Du uppfyller kravet på djurtäthet 0,35 de/hektar åker som berättigar till ersättning
• Ersättningen är åtminstone 100 €
• Du vid behov anmäler djurantalet i fråga om fjäderfä, hästar och ponnyer

▪ Djurantalet och åkerarealen bestäms för ansökningsåret
• Djurtätheten räknas på följande sätt: antalet ersättningsberättigande djurenheter 2021 /
den åkerareal som berättigar till kompensationsersättning 2021
▪ Den slutliga djurtätheten beräknas av administrationen vid stödåret slut våren 2022
• I fråga om nötkreatur, får, getter och svin fås djurantalen från registret
• Antalet fjäderfän, hästar och ponnyer ska anmälas efter stödåret före 2.2.2022 antingen i Vipu-tjänsten eller på
blankett 461 (om inte djurtätheten uppfylls av djuren i registret)
• Närmare uppgifter om hästar och ponnyer ska anmälas, måste vara i stödsökandens besittning i registret

▪ Aktuellt: för stödåret 2020 del ska anmälan om antal djur göras senast 17.2.2021!
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Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
AB-område år 2020 betalat i förskått 37 €/de , stödnivå för år 2021 är ännu ofastslagen!

▪ Stödet ska sökas senast 17.2.2021 i Vipu-tjänsten eller på blankett 139

• Du kan ansöka om att stödet betalas ut i två poster; förskott och slutligt stöd

▪
▪
▪
▪
▪

• Betalas 4/2021 (ca 75 %) och 4/2022 (ca 25 %)
• Betalning av hela stödet på en gång; slutligt stöd
• Betalas 4/2022
Beviljas enligt den tidigare fastställda referenskvantiteten
Beviljas om djurtätheten på 0,35 de/ åker som berättigar till kompensationsersättning
Åtminstone 5 ha åker i besittning och i stödansökan
Antalet djurenheter räknas under tiden 1.1-31.12.2021
Administrationen räknar den slutliga djurtätheten efter utgången av stödåret, på våren 2022
• I fråga om nötkreatur, får, getter och svin fås djurantalen direkt från registret

• Antalet fjäderfän, hästar och ponnyer ska anmälas efter stödåret före 2.2.2022 antingen i Vipu-tjänsten
eller på blankett 461 (om inte djurtätheten uppfylls av djuren i registret)
• Närmare uppgifter om hästar och ponnyer ska anmälas, måste vara i stödsökandens besittning i
registret

▪ Aktuellt: för stödåret 2020 del ska anmälan om antal djur göras senast 17.2.2021!
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Räkning av antalet djurenheter i kompensationsersättningens
förhöjning och det från produktionen frikopplade stödet för
svin- och fjäderfähushållning:
▪ Period då djurtätheten räknas: 1.1-31.12.2021
▪ Svin, fjäderfä, hästar/ponnyer: Antalet djur per djurgrupp under månadens
första dagar multiplicerat med djurenhetskoefficienten, för broilrar det högsta
djurantalet under den 1-5 dagen i månaden
• Svin: de två månader då djurantalet varit lägst tas inte med i beräkningen
→ delas med 10 mån. Av antalet smågrisar 0-3 mån. räknas 2/3
• Fjäderfä: de fyra månader då djurantalet varit lägst tas inte med i
beräkningen → delas med 8 mån.
▪ Nötkreatur, får och getter: det genomsnittliga djurantalet per djurgrupp enligt
registret under tiden 1.1-31.12 multiplicerat med djurgruppens
djurenhetskoefficient.
Djurmedeltal: de enskilda djurens stödberättigade dagar räknas ihop
djurgruppsvis och antalet delas med 365.
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Djurart
Nötkreatur

Djurenheter (de)
1

1

6 mån. – 2 år

0,6

1,7

under 6 mån.

0,4

2,5

suggor

0,5

2

andra svin, galtar,
- avvanda smågrisar 0-3 mån.: 2/3 tas
med när djurtätheten räknas

0,3

3,3

Får och getter, över 1 år

0,2

5

Lamm och killingar, över 2 mån.

0,06

16,7

Hästar och ponnyer, över 6 mån.

1

1

värphöns, moderdjur

0,014

71,4

broilrar

0,007

142,9

broilermödrar

0,02

50

moderdjur av kalkon

0,05

20

annat fjäderfä: kalkoner, fasaner,
ankor, gäss, änder samt ovan nämnda
moderdjur med undantag för
moderdjur av kalkon

0,03

33,3

Svin

Fjäderfä

över 2 år

1 de = stycke djur
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Djurövervakarens kontaktuppgifter;
• Henna Ekman, 050 3807 131
• Kati Raunio, 050 3955 146
• Sanna Lempiäinen, 050 3960 559
• Beda Öhman, 050 3961 340
• E-post: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

