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Djurbaserade stöd

Man kan ansöka om EU:s djurbidrag för nötkreatur, får eller getter som är 
märkta och registrerade på ditt lägenhetssignum i nötkreaturs- eller får- och 
getregistret. Bidragsbeloppet bestäms på basis av de djur som är införda 
i djurregistren. Bidrag för nötkreatur betalas i hela landet, bidrag för mjölk-
kor i AB-stödregionen. Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar betalas i hela 
landet, bidrag för tackor och hongetter i AB-stödregionen.

Maximala bidragsbelopp per djur 2020 
(bidraget minskas om det maximala beloppet överskrids).

DJURART  Yttre skärgård  Fasta Åland      Övriga  C-regionen
 AB-regionen      /djur AB-regionen      /djur
        /djur        /djur

Diko och dikokviga 550 360 360 165
Tjur och stut 1 200 500 500 160
Slaktkviga - 185 185 -
Skärgårdskviga 610 - - -
Mjölkko 1 050 680 580 -
Slaktlamm och -killingar 25 25 25 25
Tackor 100 80 45 -
Hongetter 80 80 80 -

EU-djurbidrag

B
ild

: P
ix

ab
ay

.c
om

Om man vill ansluta sig till bidragssystemet efter stödansökan 2020, är det möjligt genom 
att man lämnar in anmälan om deltagande innan nästa års samlade stödansökan löper ut. 
Då börjar deltagandet i bidragssystemet stödåret 2021 och fortsätter efter det.
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Nationella husdjursstöd

Nationellt husdjursstöd för stödberättigande husdjur betalas som stöd per 
djurenhet (euro/de) utom när det gäller stödet för slaktade tjurar och stutar 
som betalas per djur (euro/slaktat djur) samt frikopplat stöd för svin- och 
fjäderfähushållning som baseras på en individuell referenskvantitet som 
gården innehar. Betalningen av nordliga stöd per djurenhet begränsas. 
Begränsningarna gäller de-stöd för dikor, dikokvigor, tjurar, stutar, slakt-
kvigor, tackor och hongetter. År 2020 betalas inget stöd för den del som 
per sökande överstiger 700 de i region C1-C2. 

För nationella stöd som betalas för husdjur har maximala stödbelopp fastställts enligt ett 
beslut av Europeiska kommissionen. För nötkreatur, tackor och hongetter är det samman-
lagt 181 000 de och 97,7 miljoner euro. För svin- och fjäderfähushållning är det maximala 
beloppet 14,5 miljoner euro i AB-regionen och 37 miljoner euro i C-regionen. Om det 
stödbelopp som räknas ut på basis av godtagbara ansökningar överstiger dessa maximala 
belopp, sänks husdjursstödet.

Maximala stödnivåer år 2020

Djurenhetskoefficienter i nordliga husdjursstöd

DJURGRUPP        Djurenheter (=de)    

Nötkreatur 1 diko  1,00
 1 dikokviga (över 24 mån)

 1 tjur/stut (6 mån - under 20 mån)
 1 dikokviga (8-24 mån)  0,60
 1 slaktad kviga

Tackor och hongetter 1 tacka  0,20
 1 honget

STÖD-   Dikor        Dikokvigor        Tjurar och stutar   Slaktade          Slaktade
REGION /de (8 mån - högst 4 år)   (6 mån - under 20 mån)   kvigor   tjurar och stutar
            /de                /de   /de        /djur

C1     347 581 500 -
C2 347 581 500 -

STÖD-  Tackor Hongetter    Stöd för svin och fjäderfähushållning
REGION  /de    /de                   /de

AB - -             37 
C1 363 761 till 146 de  över 146 de
   163  53
C2 369 780 till 170 de över 170 de
   142 45


