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Bildexempel från
övervakningen



Skördegröda (foderärt)

3

Ett skifte anmält som foderärt

konstaterades vid

åkerövervakningen bestå av 

mestadels ogräs

= tvärvillkors påföljd

31.3.2022



Skördegröda (maltkorn)

4

Ett skifte anmält som maltkorn
konstaterades vid åkerövervakningen

bestå av mestadels ogräs
= tvärvillkors påföljd

.

31.3.2022



Skördegröda (flerårig vall)

5

Ett skifte anmält som flerårig

vall konstaterades vid åkerövervakningen

bestå av mestadels lupiner

= tvärvillkors påföljd

31.3.2022



Skördegröda (jordgubb)

6

Ett skifte anmält som jordgubb

konstaterades vid

åkerövervakningen bestå av

mestadels ogräs

= tvärvillkors påföljd

31.3.2022



Skördegröda (maltkorn)

7

Ett skifte anmält som maltkorn

konstaterades vid

åkerövervakningen bestå av

mestadels

kvickrot = tvärvillkors påföljd

31.3.2022



Skördegröda (kummin)

8

Ett skifte anmält som

kummin konstaterades vid åkerövervakningen

bestå av mestadels baldersbrå

= tvärvillkors påföljd

31.3.2022



Skördegrödor

• Målet är alltid att producera en marknadsduglig skörd

• De allmännaste bristerna konstateras i växtskyddet

• Du kan krossa eller slå växtligheten, ifall ogräsförekomsten är riklig

• Skiftesvisa anteckningar om att växtligheten är avslutad

• Orsaken till användningen av växtskyddsmedel bör alltid skrivas i de 

skiftesvisa anteckningarna

9 31.3.2022



Mångfaldsåkrar

10

Kom ihåg rätt fröblandning för skiften med vilt-, 

landskaps- och ängsväxter samt fågelåkrar

Jordbrukaren är själv ansvarig för sådd vid rätt

tidpunkt, tex. för viltåkrarnas del

Bekämpa ogräsen innan 1.8 ifall ogrästrycket är stort

31.3.2022



Mångfaldsåkrar

• Viltåkrar

• Bör sås årligen, och får avslutas först följande vår

• Minst 2 skilda växtarter (t.ex .ärt + havre)

• Jordbrukaren själv ansvarig att såningstidpunkten är rätt (fastän någon utomstående utför sådden)

• Landskapsväxter

• Bör sås årligenr, och får avslutas först följande vår

• Minst 2 skilda växtarter (tex. honungsfacelia + solros)

• Ängsväxter

• Bör hållas kvar 2 växtsäsonger

• Rödven + fårsvingel + hårdsvingel + frön från minst en flerårig ängsväxt

• Mångfaldsåkrar fås inte sås direkt i gammal vall. Växtligheten kan grundas genom sådd i stubb, även gödsel får

användas i samband med sådden. Mångfaldsåkrar fås ej betas

• Tillägsinformation: Miljöförbindelse, villkoren för mångfaldsåkrar

11 31.3.2022

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/forbindelse-och-avtalsvillkor/forbindelsevillkor-for-miljoersattning/forbindelsevillkor-for-miljoersattning-2021/#id-574-monimuotoisuuspellot


Naturvårdsåkrar

12

Samma skifte på båda bilderna. På vänstra

bilden för mycket ogräs i växtligheten

= tvärvillkorspåföljd

Skiftet ser

bättre ut som

slaget, 

ogräsen sprids

då heller inte

31.3.2022



Naturvårsåkrar

• Kan grundas av fleråriga hö- och vallväxter
(högst 20 % kvävefixerande grödor)

• En gammal vall med flere olika arter kan anmälas som en 
naturvårdsåker

• Bör slås minst vartannat år

• OBS! Ifall ogrässituationen kräver, bör skiftet slås varje år

• Slåtterresterna får bärgas och användas samt växtligheten betas

• Växtskyddsmedel får ej användas efter sådden

• Enligt nuvarande situation kommer inte eglerna att ändra
under nya CAP27 perioden

• Tillägsinformation: Miljöförbindelse, villkoren för naturvårdsåkrar

13 31.3.2022

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/forbindelse-och-avtalsvillkor/forbindelsevillkor-for-miljoersattning/forbindelsevillkor-for-miljoersattning-2021/#id-543-luonnonhoitopeltonurmet


Gröngödslingsvall

• Blandning av vall- och kvävefixerande växter

(minst 20 % kvävefixerande växter)

• Ifall du tänkt anlägga gröngödslingsvall 2022:

• Minst 4 olika växtarter och av utsädesvikten bör

åtminstone 20% vara kvävefixerande växter

• Ingen gödsel eller växtskyddsmedel

• Stöd betalas högst 3 år i rad för samma skifte

• Slåtter vartannat år (från och med

2023), förutom vid svåra ogräsangrepp då årlig

slåtter tillåts

14 31.3.2022



Skyddszonsvall (skördekrav)

15

Vid 

åkerövervaknngen konstaterades

skörden bärgad och balarna

flyttade från skiftet

31.3.2022



Skydszonsvallar

• Skyddszonsvallarna kan även skötas genom betning

• Kom ihåg tillräckligt betestryck, men överbeta inte skiftet

• Påföljder kommer oftast pga. att skörden inte bärgas

• Växtligheten måste slås och bärgas varje år under växtperiorden. Information om när

växtperioden upphör fås från meteorolgiska institutets nätsidor.

• Växtmassan får inte heller föras till skogen eller annat impediment område

• Ifall växtligheten förstörts under vintern eller under andra omständigheter, 

bör den förnyas under samma växtperiord eller direkt då väderförhållandena

tillåter.

Tillägsinformation: Miljöförbindelse, villkoren för skyddszonsvallar

16 31.3.2022

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/forbindelse-och-avtalsvillkor/forbindelsevillkor-for-miljoersattning/forbindelsevillkor-for-miljoersattning-2021/#id-541-suojavyohykkeet


Trädor

17

På bilden en 

exemplarisk

grönträda

31.3.2022



Trädor

18

Ogräs (hundfloka, 

mjölkört) har tagit 

över växtligheten

= tvärvillkors påföljd

31.3.2022



Svartträda

19

En svartträda med mycket ogräs

= tvärvillkorspåföljd

Bör finnas orsak till svartträda!

Orsak till svartträda är: 

bekämpning av svåra ogräs eller

förbättring av åkern tex. 

täckdikning

31.3.2022



• Kom ihåg att sköta trädorna, men observera däggdjur samt fåglar som häckar

• Slå/krossa växtligheten med detsamma ifall ogrässituationen kräver det

• OBS! Även EFA-trädor får slås

• OBS! Beslut från EU- kommissionen 23.3.2022:

EFA-arealer får användas för odling, betesgång och skörd. Livsmedelsverket har gett 

separata anvisningar om hur jordbrukarna i stödansökan ska uppge de EFA-trädor

som används för produktion.

• Slå/krossa även stubb- samt svartträdor om ogrässituationen kräver det

• OBS! Svartträda bör alltid ha en giltig orsak, detta bör skrivas i stödansökans

tillägsuppgifter samt i de skfitesvisa anteckningarna

• Tillägsinformation:

• Tvärvillkoren, Trädesarealer - Undantag för EFA-trädor

• Förgröningsstöd, EFA-trädor
20

Trädor

31.3.2022

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/guide-om-tvarvillkor/guide-om-tvarvillkor-2022/#id-34-skot-om-tradorna
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/krisstod/undantag-for-trador-som-utgor-ekologiska-fokusarealer/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/ansokningsguide-for-jordbrukarstod-2021/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/stoden-i-den-samlade-stodansokan2/forgroningsstod/forgroningstod-2021/#id-24-ekologisk-fokusareal-efa-areal


Bristfällig 3 m skyddsremsa

21

Skyddsremsan fattas helt. Som

skyddsremsa duger inte sly. 

Dessutom korrigeras

skiftesgränsen enligt slyets kantBorde vara en 3 m 

bred skyddsremsa

31.3.2022



Exempel på mycket fin skyddsremsa

22 31.3.2022



Skyddsremsa 3 m

• Ifall basskiftet gränsar till ett vattendrag, bör det finnas en minst 3 m bred skyddsremsa. 

Den 3 m breda skyddsremsan ingår i den odlade grödans areal.

• Skyddsremsan bör vara täckt av fleråriga vall-, hö- eller ängsväxter.

• Skyddsremsan får inte bearbetas, gödslas eller besprutas, undantag är punktbekämpning

av t.ex. flyghavre

• Ifall skyddsremsans växtlighet förstörs under vintern, eller i samband med av tex. 

besprutning av en flyghavre härd, bör remsan återställas så snabbt som

väderförhållandena tillåter genom sådd av vallväxter.

• Det är tillåtet att ta skörd från en skyddsremsa och den får också användas som bete

• Tilläggsinformation: Miljöförbindelsen, villkor för skyddsremsor

23 31.3.2022

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/forbindelse-och-avtalsvillkor/forbindelsevillkor-for-miljoersattning/forbindelsevillkor-for-miljoersattning-2021/#id-46-suojakaista


1m renkrav

24

Utfallsdikets ren är bristfällig, under 1 m 

bred = tvärvillkors påföljd

Renkravet granskas från utfalls

dikets kant (blå pil) in mot

åkern (röd pil)

31.3.2022



1 m renkrav (får vara 1-3 m bred)

• 1 m renkrav längs utfallsdiken och

vattendrag (tvärvillkors krav)

• Renen bör vara obearbetad, obesprutad, 

och den får ej gödslas

• Renen mäts från dikets nacke in mot 

åkern

• Ingår i skiftets areal

• Om renen förstörs, bör den förnyas med 

vallväxtlighet så fort det är möjligt.

Tilläggsinformation:

Anläggande av växtbestånd

Balanserad användning av näringsämnen

25 31.3.2022

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/ansokningsguide-for-jordbrukarstod-2021/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/jordbruksmark/atgarder-som-ska-vidtas-pa-jordbruksmark/atgarder-som-ska-vidtas-pa-jordbruksmark/#id-31-anlaggande-av-vaxtbestand
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/miljoersattning/basniva/


26

Miljöavtalsareal (permanent gräsmark)

Ansökt och godkänd miljöavtalsareal

permanent gräsmark, stödberättigad

till kompensationsersättning

Ansökt som miljöavtalsareal permanent gräsmark, 

konstaterat som miljöavtalsareal övrig areal, får

enbart miljöavtals stödet.



27

Miljöavtalsareal (permanent gräsmark)

Anmäld i stödansökan

som miljöavtalsareal

permanent gräsmark

I övervakningen

konstaterad miljöavtalsareal

övrig areal (området

mycket steningt, samt ingen

gräsväxtlighet)



28

Tukihaussa ilmoitettu koko alue 

ympäristösopimusalue, pysyvä nurmi

Kuvassa näkyvä metsäsaareke todettiin 

valvonnassa ympäristösopimusala 

metsämaaksi ja muu osa hyväksyttiin 

ympäristösopimusala, pysyvä nurmi 

Miljöavtalsareal (permanent gräsmark)

I stödansökan är hela skiftet anmält som miljöavtalsareal

permanent gräsmark. I mitten på bilden syns en åkerholme

med enbart skog, åkerholmen

konstateras till miljöavtalsareal skogsmark och det övriga

området förblir miljöavtalsareal permanent gräsmark



Miljöavtalsareal (permanent gräsmark)

29

Vid

övervakningen konstateras området

med över 50 trädstammar /ha som

miljöavtalsareal övrig arealOmrådet bakom den röda pilen, 

har för mycket träd för att

godkännas som miljöavtalsareal

permanent gräsmark (över 50 

trädstammar/ha)

31.3.2022



Miljöavtalsareal (permanent gräsmark)

• Miljöavtalsareal permanent gräsmark

har markanvändningsslaget naturbete och

äng

• År 2015, i samband med förnyandet av

systemet med stödberättigande för skiften,

beviljades de skiften som anmälts som

naturbeten 2014 ersättningsberättigande i

fråga om kompensationsersättning.

• Träden skall växa så glest att de inte utgör

ett hinder för normala jordbruksåtgärder,

exempelvis slåtter.

• Trädgrupper eller åkerholmar med mycket

träd konstateras som miljöavtalsareal övrig

areal

• När makanvändningsslaget ändras från

naturbete till övrig areal, får området i 

fortsättningen enbart miljöavtals stödet

Tilläggsinformation:

Kompensationsersättning, Naturbete

30 31.3.2022

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/kompensationsersattning-och-kompensationsersattningens-husdjursforhojning/naturbete/


Miljöavtalsareal (permanent gräsmark)

31

I åkerövevakningen anmäld

som miljöavtalsareal permanent

gräsmark, klar gräns vad som är skött

och inte skött. Det oskötta området

består enbart av vassa = konstateras

som permanent icke odlad areal

31.3.2022



Miljöavtalsareal (permanent vall)

• Anmäld miljöavtalsareal permanent

gräsmark (berättigad till grundstöd, 

förgröningsstöd samt

kompensationsersättning)

• Växligheten på miljöavtalsareal

permanent gräsmark bör bestå av minst

50 % vallväxter

• OBS! Från och med 2023 

kommer (troligtvis) alla 

miljöavtalsarealer att kontrolleras pånytt

för att säkerställa att bestämmelserna

för områdena är de rätta

(bestämmelserna specifieras ännu

gällande år 2023)

Tilläggsinformation:

Naturbete

32 31.3.2022

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/kompensationsersattning-och-kompensationsersattningens-husdjursforhojning/naturbete/


Skördevall (PG) permanent gräsmark

33

Vid åkerövevakningen konstaterades

mestadels maskros växa på

skiftet = tvärvillkors påföljd

31.3.2022



Skördevall (PG) vad får göras?

• Får bearbetas, gödslas samt besprutas, 

dvs. normala odlingsåtgärder tillåtna

• Även andra grödor kan odlas på skiftet

som fått statusen permanent gräsmark

• Permanent gräsmark statusen försvinner

då det anmälas någon annan gröda på

skiftet, t.ex. vete

OBS! UNDANTAG

• Permanent gräsmark på Natura 

områden får INTE tas i bruk för annat 

ändamål utan bör hållas som vall

Tillägsinformation:

Förgröningsstöd, permanent gräsmark

34 31.3.2022

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/forgroningsstod/permanent-grasmark/


Åkerövervakning i framtiden



NULÄGE

➢ Övervakningar för att

säkerställa att kraven följs

➢ Avvikelser leder

till stödnedskärningar/påföljder samt

återkrav av stöd

➢ Enbart en del av gårdarna råkar utför

granskning (årliga övervaknings

urvalet)

FRAMTID

➢ Ständig uppföljning av 

jordbruksåtgärder på alla växtskiften

under växtsäsongen → fjärranalys

➢ Jordbrukarens roll förändras:

➢ Administrationen kan begära

tilläggsuppgifter, t.ex. positionsbaserade

foton

➢ Administrationen kan påminna om

åtgärder genom påminnelser (VIPU)

Tilläggsinformation:Jordbruksstöden förändras 

nästa år - vad ändras?

36

Övervakning 2022 - Övervakning 2023?

31.3.2022

https://nyhetsbrev.livsmedelsverket.fi/archive/show/4950354


Möjligheter att korrigera stödanökan

Oavsiktliga fel tas bort

Jordbrukaren undviker sanktioner/återkrav

Jordbrukaren kommer att bli den primära leverantören av 
aktuell och tillförlitlig information om sina egna åkrar

Övervakning år 2023

37 31.3.2022
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Mitt i utmaningarna är det skäl att koncentrera
sig på grundsaker

39

Jordbrukaren
gör fortfarande ett mycket 

viktigt jobb

Vikten av att säkerställa 
livsmedel och dess 

tillgänglighet har 
uppmärksammats

Självförsörjningens
uppskatting i betydande 

tillväxt

Rätt inriktning av 
odlingsinsatserna är viktig

Att följa stödvillkoren är av 
största vikt

Att få fulla stöd framhålls

NTM-centralen i 
samarbete med 

samarbetsområdena och 
Livsmdelsverket strävar 

efter att hjälpa lantbrukare 
efter bästa förmåga i 

denna situationen
31.3.2022
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