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ANMÄLAN OM DJURANTAL 2018 
stöd för svin- och fjäderfähushållning, kompensationser-
sättningens husdjursförhöjning och ersättning för ekolo-
gisk produktion 

Blankett 461 

  Europeiska jordbruksfonden  
för landsbygdsutveckling:  
Europa investerar i landsbygdsområden 

  

Lämna in blanketten och uppgifter om hästar och ponnyer senast 15.2.2019 till landsbygdsnäringsmyndigheten  
i den kommun där din gård är belägen.  
Fyll i blanketten enligt anvisningarna. 

Myndighetens noteringar 
Blanketten mottagen, 
dat. 

Dnr/Ärendebeteckning Mottagare 

   

 
 
Anmälare Lägenhetssignum 

            
 
1. FJÄDERFÄ 

Djurgrupp  1.1. 
st 

1.2. 
st 

1.3. 
st 

1.4. 
st 

1.5. 
st 

1.6. 
st 

1.7. 
st 

1.8. 
st 

1.9. 
st 

1.10. 
st 

1.11. 
st 

1.12. 
st 

Broilrar (se anvisningen)                                                                         

Värphöns (minst 16 v)                                                                         

Moderdjur av fjäderfä: broiler 
(minst 18 v)                                                                         

Moderdjur av fjäderfä: kalkon 
(minst 29 v)                                                                         

Moderdjur av fjäderfä: anka 
(minst 25 v), gås (minst 30 v), 
and och fasan (minst 26 v) 

                                                                        

Andra fjäderfän (kalkoner, gäss, 
ankor, änder, fasaner)                                                                         

 

2. HÄSTAR OCH PONNYER 

Djurgrupp  1.1. 
st 

1.2. 
st 

1.3. 
st 

1.4. 
st 

1.5. 
st 

1.6. 
st 

1.7. 
st 

1.8. 
st 

1.9. 
st 

1.10. 
st 

1.11. 
st 

1.12. 
st 

Hästar (över 6 mån.)                                                                         

Ponnyer (över 6 mån.)                                                                         
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3. PRODUKTIONSUPPEHÅLL INOM EKOLOGISK PRODUKTION 
Djurslag  
(lägg till djurslaget/djurslagen) 

Produktionsuppehåll  
dd.mm-dd.mm.2018 

Produktionsuppehåll  
dd.mm-dd.mm.2018 

Produktionsuppehåll  
dd.mm-dd.mm.2018 

Produktionsuppehåll  
dd.mm-dd.mm.2018 

                              

                              

                              

                              

 
 

Djurgrupper av svin Produktionsuppehåll 
dd.mm.-mm.2018 

Produktionsuppehåll 
dd.mm.-mm.2018 

Produktionsuppehåll 
dd.mm.-mm.2018 

Produktionsuppehåll 
dd.mm.-mm.2018 

Grisar (0–3 mån)                         

Slaktsvin (över 3 mån–under 8 
mån)                         

Unga avelssvin (över 3 mån–under 
8 mån)                         

Suggor (8 mån -)                         

Galtar (8 mån -)                         
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4. DJUR SOM EN SAMMANSLUTNING HAR HAFT I SIN BESITTNING  
 
Sammanslutningens lägenhetssignum Namnet på den delaktige med bestämmanderätt i sammanslutningen 

            
 

Djurgrupp  1.1. 
st 

1.2. 
st 

1.3. 
st 

1.4. 
st 

1.5. 
st 

1.6. 
st 

1.7. 
st 

1.8. 
st 

1.9. 
st 

1.10. 
st 

1.11. 
st 

1.12. 
st 

Broilrar  (se anvisningen)                                                                         

Värphöns (minst 16 v)                                                                         

Moderdjur av fjäderfä: broiler 
(minst 18 v)                                                                         

Moderdjur av fjäderfä: kalkon 
(minst 29 v)                                                                         

Moderdjur av fjäderfä: anka 
(minst 25 v), gås (minst 30 v), 
and och fasan (minst 26 v) 

                                                                        

Andra fjäderfän (kalkoner, gäss, 
ankor, änder, fasaner)                                                                         

Hästar (över 6 mån.)                                                                         

Ponnyer (över 6 mån.)                                                                         

 
Djurantal som hämtas från djurregistren: 
 

 Nötkreatur  Får  Getter  Svin 
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5. DJUR SOM EN DELAKTIG I EN SAMMANSLUTNING HAR HAFT I SIN BESITTNING (endast stöd för svin- och fjäderfähushållning) 
Den delaktiges lägenhetssignum Namnet på den delaktige med bestämmanderätt i sammanslutningen 

            
 

Djurgrupp 1.1. 
st 

1.2. 
st 

1.3. 
st 

1.4. 
st 

1.5. 
st 

1.6. 
st 

1.7. 
st 

1.8. 
st 

1.9. 
st 

1.10. 
st 

1.11. 
st 

1.12. 
st 

Broilrar  (se anvisningen)                                                                         

Värphöns (minst 16 v)                                                                         

Moderdjur av fjäderfä: broiler 
(minst 18 v)                                                                         

Moderdjur av fjäderfä: kalkon 
(minst 29 v)                                                                         

Moderdjur av fjäderfä: anka 
(minst 25 v), gås (minst 30 v), 
and och fasan (minst 26 v) 

                                                                        

Andra fjäderfän (kalkoner, gäss, 
ankor, änder, fasaner)                                                                         

Hästar (över 6 mån.)                                                                         

Ponnyer (över 6 mån.)                                                                         
 
Djurantal som hämtas från djurregistren: 

 Nötkreatur  Får  Getter  Svin 
 
6. YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR 
T.ex. uppgifter om hästar och ponnyer 

      

 
7. UNDERSKRIFT 
Jag intygar att de uppgifter jag lämnat stämmer.  
Ort och tid Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats att sköta ärenden som rör jordbrukarstöd eller gårdens alla ägares underskrifter och namnförtydliganden.  

            
 
Bilagor      Handelsregisterutdrag   Uppgifter om hästar och ponnyer 
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ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDET  
 
Lämna in blankett 461 Anmälan om djurantal och separata uppgifter om hästar och 
ponnyer till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 15.2.2019.  Om an-
mälan om djurantal lämnas in försenad minskas kompensationsersättningens husdjurs-
förhöjning och ersättningen för ekologisk produktion med en procent för varje försenad 
arbetsdag.  

Ovannämnda stöd beviljas inte om anmälan är mer än 25 kalenderdagar försenad. 
Antalet förseningsdagar bestäms enligt vilken som är mer försenad: anmälan om djur-
antal eller stödansökan (kompensationsersättningens husdjursförhöjning) ELLER an-
mälan om djurantal eller blankett 215 för ekoförbindelsen (ersättningen för ekologisk 
produktion). Inlämning av anmälan om djurantal försenad minskar inte stöd för svin- och 
fjäderfähushållning.  

Gårdens nya innehavare får räkna det antal djur som var i gårdens tidigare innehavares 
besittning till godo i sitt eget djurantal, om gårdens nya och tidigare innehavare har 
kommit överens om detta sinsemellan. Nämn avtalet i punkt 6. Ytterligare upplysningar 
och uppge den tidigare innehavarens namn och lägenhetssignum. På den här blanket-
ten ska du också uppge antalet djur av fjäderfä, hästar och ponnyer som varit i den 
tidigare innehavarens besittning. 

Force majeure eller exceptionella omständigheter (t.ex. eldsvåda eller djursjukdom) 
som påverkar husdjursproduktionen ska ha meddelats separat till kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet inom utsatt tid. Om kommunens landsbygdsnäringsmyndighet 
har godkänt force majeure eller den exceptionella omständigheten korrigerar han eller 
hon djurantalet så att det är korrekt innan djurtätheten räknas ut. När det gäller ersätt-
ning för ekologisk husdjursproduktion ska anmälan om force majeure ha gjorts till NTM-
centralen.   
 
1. FJÄDERFÄ 

Uppge antalet djur av fjäderfä under perioden 1.1–1.12.2018. Uppge antalet broilrar i 
enlighet med situationen den 1:a–5:e dagen, skriv alltså ett enda djurantal för de här 
dagarna. 

Anteckna djurantalen enligt din bokföring på raden för respektive djurgrupp. Anteckna noll 
(0) vid de månader då det inte har funnits några djur (t.ex. produktionsuppehåll, inledande 
eller avslutande av produktion). En punkt som lämnats tom betraktas som noll (0).  

Obs! Vid uträknandet av djurtätheten drar stödförvaltningen av de fyra minsta djuranta-
len per djurgrupp för fjäderfä, så gör inte avdraget på egen hand. I fråga om ersättning-
en för ekologisk produktion görs dock inga avdrag, om du anmäler produktionsuppehåll 
i punkt 3. Produktionsuppehåll inom ekologisk produktion. 
 
2. HÄSTAR OCH PONNYER 

Uppge antalet hästar och ponnyer under perioden 1.1–1.12.2018. Uppge bara antalet 
sådana identifierade hästar och ponnyer som har varit äldre än 6 månader och som har 

varit helt och hållet i stödsökandens besittning i hästregistret.  En häst eller ponny är 
identifierad först när dess registrering inte är på hälft och innehavaren har en iden-
titetshandling (ett hästpass eller ett registreringsbevis) för djuret. Hästen eller ponnyn 
har varit helt och hållet i stödsökandens besittning när djuret har varit endast i 
stödsökandens besittning ELLER i stödsökandens och dennes makes/makas besittning 
ELLER i stödsökandens och dennes minderåriga barns (ett eller flera) besittning ELLER 
i stödsökandens och dennes makes/makas samt minderåriga barns (ett eller flera) be-
sittning. Också en sammanslutning bör ha haft hästen/ponnyn helt och hållet i sin be-
sittning.  

Anteckna djurantalen enligt din bokföring på raden för respektive djurgrupp. Anteckna 
noll (0) vid de månader då det inte har funnits några djur (t.ex. inledande eller avslu-
tande av produktion). En punkt som lämnats tom betraktas som noll (0).  

Anmäl också individuella uppgifter om de hästar och ponnyer som du haft i din be-
sittning 1.1–31.12.2018. Uppgifterna ska innehålla hästens/ponnyns namn, UELN- eller 
registernummer samt information om i vems besittning djuret har varit under räkningsti-
den. Uppgifterna kan du skriva in i punkt 6. Ytterligare upplysningar eller skicka en se-
parat fritt formulerad utredning till kommunen. 
 
3. PRODUKTIONSUPPEHÅLL INOM EKOLOGISK PRODUKTION 

Anmäl produktionsuppehållen för alla ekologiskt uppfödda djur för perioden 1.1–
1.12.2018. Uppge det eller de djurslag (nötkreatur, får eller getter) som berörs av pro-
duktionsuppehållet (djurgrupperna för svin finns redan färdigt på blanketten) samt de 
datum mellan vilka produktionsuppehållet varade. Ett produktionsuppehåll är ett sådant 
kortvarigt avbrott i överensstämmelse med produktionssättet för det aktuella djurslaget 
som beror på grundlig reparation eller utvidgning av en husdjursbyggnad, ändring av 
produktionsinriktningen eller force majeure. Om du anmäler ett produktionsuppehåll 
dras räkningsdagarna med de minsta djurantalen inte av från djurantalen på det sätt 
som anges i förbindelsevillkoren. 

Uppge orsaken till produktionsuppehållet och motiveringarna i punkt 6. Ytterli-
gare upplysningar. Djurantalen under det produktionsuppehåll du anmält (inklusive 
begynnelse- och slutdatumen för uppehållet) beaktas inte vid uträknandet av din gårds 
genomsnittliga djurantal. 
 
4. DJUR SOM EN SAMMANSLUTNING HAR HAFT I SIN BESITTNING  

Fyll i punkten bara om du är en delaktig med bestämmanderätt i en sammanslut-
ning och använder sammanslutningens djurantal när djurtätheten på din egen 
gård räknas ut. Lägg märke till att sammanslutningen i så fall inte kan använda 
sitt djurantal när djurtätheten på sammanslutningens gård räknas ut.  

Du får räkna in djuren vid ett företag i sammanslutningsform i djurantalet på din gård 
när det gäller kompensationsersättningens husdjursförhöjning och ersättningen för eko-
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logisk produktion, om du eller medlemmarna i ditt familjeföretag har haft bestämmande-
rätt i företaget i sammanslutningsform senast 30.4.2018.  

När det gäller stöd för svin- och fjäderfähushållning kan du räkna in djuren vid företaget 
i sammanslutningsform i djurantalet på din gård, om du eller medlemmarna i ditt familje-
företag har haft bestämmanderätt i företaget i sammanslutningsform senast 15.6.2017.  

Lämna uppgifterna om företaget i sammanslutningsform (lägenhetssignum och 
namnet på den delaktige med bestämmanderätt). Lämna in ett handelsregisterutdrag 
för sammanslutningen till kommunen som bilaga till anmälan, om det inte redan har 
lämnats in i samband med ansökan om annat stöd. Lägg märke till att samma djur får 
användas bara vid uträknandet av en enda gårds djurtäthet.  

Uppge antalet djur under perioden 1.1–1.12.2018. Anteckna djurantalen på det sätt som 
sägs i punkterna 1 och 2.   

Hämtning från djurregistren: Om du vid uträknandet av din egen gårds djurtäthet vill 
använda också antalet djur av nötkreatur, får, getter och/eller svin som ett företag i 
sammanslutningsform har haft i sin besittning, ska du sätta ett kryss invid det eller de 
djurslag som du vill att ska hämtas från djurregistren.  
 
5. DJUR SOM EN DELAKTIG I EN SAMMANSLUTNING HAR HAFT I SIN BESITT-
NING (endast stöd för svin- och fjäderfähushållning) 

Fyll i punkten bara om du är en sammanslutning som har ansökt om stöd för 
svin- och fjäderfähushållning och du använder djurantalet på en gård som tillhör 
en delaktig med bestämmanderätt i sammanslutningen när djurtätheten på sam-
manslutningens gård räknas ut. Lägg märke till att den delaktige i sammanslut-
ningen i så fall inte kan använda sitt djurantal när djurtätheten på den delaktiges 
egen gård eller djurtätheten på en annan delaktigs gård räknas ut.  

Du får räkna in de djur som en delaktig med bestämmanderätt i sammanslutningen har 
besuttit i djurantalet på sammanslutningens gård, om den delaktige med bestämmande-
rätt inte använder sina djur vid uträknandet av sin egen gårds djurtäthet. Den delaktige 

med bestämmanderätt ska ha haft bestämmanderätt i det berörda företaget i samman-
slutningsform senast 15.6.2017.  

Lämna uppgifterna om den delaktige med bestämmanderätt i sammanslutningen 
(lägenhetssignum och namnet på den delaktige med bestämmanderätt). Lämna in ett 
handelsregisterutdrag för sammanslutningen till kommunen som bilaga till anmälan, om 
det inte redan har lämnats in i samband med ansökan om annat stöd. Lägg märke till att 
samma djur får användas bara vid uträknandet av en enda gårds djurtäthet inom stödet 
för svin- och fjäderfähushållning. 

Uppge den delaktiges djurantal under perioden 1.1–1.12.2018. Anteckna djurantalen på 
det sätt som sägs i punkterna 1 och 2.   

Hämtning från djurregistren:  
Om man vid uträknandet av djurtätheten på sammanslutningens gård vill använda 
också antalet djur av nötkreatur, får, getter och/eller svin som en delaktig som utövar 
bestämmanderätt har haft i sin besittning, ska ett kryss sättas invid det eller de djurslag 
som man vill att ska hämtas från djurregistren.  
 
6. YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR 

I denna punkt kan du ge ytterligare information om t.ex. besittningsöverföringar av hela 
gården, avtal med gårdens tidigare innehavare, eller närmare uppgifter om hästar och 
ponnyer etc. 
 
7. UNDERSKRIFT 

Underteckna blanketten. Genom underskriften intygar du att de uppgifter som du lämnat 
är korrekta. Om gården har flera ägare/arrendatorer ska alla ägare till gården och ar-
rendatorer av hela gården underteckna blanketten. Alla ägares underskrift kan ersättas 
med underskrift av den som bemyndigats att sköta gårdens ärenden som rör jordbru-
karstöd, med fullmakter eller, i fråga om bolagsformer, med namnteckningsrätt. 
 

 
DEFINITIONER AV DJURGRUPPER 
Broiler = en kyckling som har förädlats för köttproduktion och som slaktas vid omkring 40 dagars ålder, eller som slaktas vid minst 81 dagars ålder vid ekologisk produktion  
Värphöna = en minst 16 veckor gammal höna vars äggproduktion används för konsumtion eller för produktion av kycklingar 
Moderdjur av broiler = en minst 18 veckor gammal höna vars äggproduktion används för produktion av kycklingar 
Moderdjur av kalkon = en minst 29 veckor gammal kalkon vars äggproduktion används för produktion av kycklingar 
Moderdjur av anka = en minst 25 veckor gammal anka vars äggproduktion används för produktion av ankungar 
Moderdjur av gås = en minst 30 veckor gammal gås vars äggproduktion används för produktion av gåsungar 
Moderdjur av fasan och moderdjur av and = en minst 26 veckor gammal hägnad fasan eller and vars äggproduktion används för produktion av ungar 
Andra fjäderfän = kalkoner, gäss, ankor, hägnade änder och hägnade fasaner som inte är moderdjur 
Ponny = en häst med en mankhöjd under 148 centimeter som har registrerats som renrasig ponny i det hästregister som Finlands Hippos rf för, eller i motsvarande utländska avelsregister  


