
ANSÖKNINGSINFO 2022
31.3.2022

Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland



Ansökans tidtabell

• Huvudstödansökan öppnar första veckan i maj.

• Sista ansökningsdag är 15.6
• Stärkelsepotatis, sockerbeta odlingskontrakt som bilaga

• Observera hampans avvikande tider.

• Stödrättigheterna senast 15.6

• Försening stödet minskas 1 % per arbetsdag och förkastas helt efter
25 kalenderdagar.



Kom ihåg 2022

• Sök alla stöd du har rätt till!

• Kolla Vipurådgivaren !
• Läs rådgivarens gula texter, obeaktade kan kosta tusentals euro.

• Stödrättigheterna ännu i år 2022 (103A och 103B)

• Ha arrendeavtalen i kraft
• Granskarna vill se pappren.
• Kolla årligen muntliga med markägaren.

• 1 meters remsor vid utfallsdiken

• Ökar du trädor, vallar, grönområdet eller baljväxter, kolla inverkan på dina
stöd som en helhet. 
• Några dior i slutet av materialet.



Vipu

• För användaren närmast kosmetiska ändringar.
• Ändrad flikindelning

• Förlängning av miljöstödet liknande som ifjol.

• Växtskiftesuppgifterna som fylls i varierar beroende på växten.

• Bilagor i pdf-format kan bifogas i vipu.
• Lägg blanketter med blankettnummer (ex. 103 A eller 479) per e-post. Det

underlättar behandlingen och säkerställer att den görs vid rätt tid.

• Användarstöd av oss per telefon, e-post eller vipu svarar inom
tjänstetid.
• Frågor om odlingsprogram till leverantören.
• Allmän adb-rådgivning till er nätoperatör eller till den som sålt er utrustning.



Hitta aktuell information

• https://vipu.ruokavirasto.fi
• Livsmedelsverkets instruktionsfilmer på YouTube:

• link fi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaChS_FTPuvT7eneb7gIqAGUSy4lzKdcJ

• link sv: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaChS_FTPuvQuTcX8kCH9VkdM810G9H
Zf

• Stödguiderna: https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-
blanketter/jordbrukare/stodguider/

• Nylandsbygd: https://nylandsbygd.fi/

• Cap 2027: www.mmm.fi skriv cap 2027 i sökfältet. 

https://vipu.ruokavirasto.fi/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaChS_FTPuvT7eneb7gIqAGUSy4lzKdcJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaChS_FTPuvQuTcX8kCH9VkdM810G9HZf
https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/jordbrukare/stodguider/
https://nylandsbygd.fi/
http://www.mmm.fi/


Ansökan förnyas 2023

• Ansökan blir helt elektronisk, pappersblanketterna försvinner.

• Möjligheterna till ändringar efter ansökningstiden ökar, men också
myndigheternas påminnelser och frågor.

• I Fortsättningen behövs en smarttelefon som kan använda en app för 
fotograferande och skickande av platsbestämda bilder. 

• Odlaren kan även i fortsättningen ge fullmakt åt en annan person eller
betald rådgivare att sköta ansökan. Bra att observera att personens insats i 
framtiden kan vara större..

• Livsmedelverkets blogg: https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-
oss/aktuellt/livsmedelsverkets-blogg/bloggtexter/monitorering-ska-det-bli/

https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/aktuellt/livsmedelsverkets-blogg/bloggtexter/monitorering-ska-det-bli/


Håll kontaktuppgifterna aktuella
• I synnerhet e-postens adress ofta bristfällig.

• Kommunerna och Livsmedelsverket skickar nyhetsbrev.

• Kommer om man anger e-post (går att avbeställa).

• Telefonnumret

• Övriga uppgifter kommer direkt från befolkningsregistret

• Egna uppgifterna hittas i övre högra hörnet av viputjänsten.



SA-områdenas skolningar i Nyland

• Planer på skräddarsydda skolningar nära dig.

• För att hjälpa med nya periodens datatekniska och byråkratiska
utmaningar.
• Exempel på ämnen: Vipu-tjänsten, karttjänsten, djur och register, nätet, 

mobilen, mötesprogram (Teams, Zoom…)…

• Beroende på era önskemål.
• Webenkät planerad för i vår.

• Vi tar också emot direkta önskemål.



Landsbygdskanslierna

• Betjänar er under ansökningstiden främst via telefon och e-post.

• Om ni måste besöka kontoret, lönar det sig att kontrollera om vi är på
plats innan ni kommer.

• Vårt mål är att kunna hålla öppet två veckor före ansökningstidens
slut.

• Dokument och ansökningar även via e-post i pdf-format.
• Läsbar och sparbar scanning eller mobilfoto.

• Mottagande myndighet godkänner eller förkastar dokumentet



Västra Nylands landsbygdsförvaltning

• Kontor: Västankvarn och Nummela i Vichtis.

• Vardagar klockan 9-15

• E-post: maaseutu@inkoo.fi

• Postadress: PL 13, 03101 Nummela

• Hemsida:https://www.inga.fi/sv/service/vastra_nylands_landsbygdsfo
rvaltning 

• Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063648338
419

Kunddator

https://www.inga.fi/sv/service/vastra_nylands_landsbygdsforvaltning
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063648338419


Landbygdsförvaltningen i östra Nyland

• Kontor: Liljendal och Borgå

• Må-to klockan 9-15 och pe 9-14

• E-post: maaseututoimi@loviisa.fi

• Postadress: Bäckasgränd 1A, 07880 Liljendal

• Hemsida: Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland - Lovisa stad 
(loviisa.fi) 

• Facebook: https://www.facebook.com/It%C3%A4isen-Uudenmaan-
maaseutuhallinto-Landsbygdsf%C3%B6rvaltning-i-%C3%B6stra-
Nyland-543479085675383

Kunddator
i Borgå

https://www.loviisa.fi/sv/arbete-och-naring/landsbygdsenheten/landsbygdsforvaltningen-i-ostra-nyland/
https://www.facebook.com/It%C3%A4isen-Uudenmaan-maaseutuhallinto-Landsbygdsf%C3%B6rvaltning-i-%C3%B6stra-Nyland-543479085675383


Landsbygdsförvaltningen i mellersta Nyland

• Byrå i Mäntsälä
• Må-to klockan 9-15
• Telefon 040 314 5266

• E-post: maaseutu@mantsala.fi

• Alla blanketter och bilagor till registratorn:  
kirjaamo.maaseutu@mantsala.fi

• Postadress: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

• Hemsida: https://www.mantsala.fi/maaseutupalvelut/maaseututoimi

• Facebook: https://www.facebook.com/maaseutuhallintopalvelut/

• Instagram: https://www.instagram.com/mahku_8/?hl=fi

https://www.mantsala.fi/maaseutupalvelut/maaseututoimi
https://www.facebook.com/maaseutuhallintopalvelut/
https://www.instagram.com/mahku_8/?hl=fi


Att beakta då odlingen ändras

• Om du ökar på trädan, vallar, ”grönåkrar” och/eller baljväxter.

• Kommer du inom förgröningens 75% undantag inverkar det på
miljöstödets utbetalning.
• I dian Miljöstödets utbetalning beskrivs inverkan närmare.

• I dian Förgröningens undantag beskrivs undantagen närmare.

• I ansökningguiden för 2022 (2021) hittar du en ännu utförligare
beskrivning i avsnittet om förgröningsstödet.
• https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-

blanketter/jordbrukare/stodguider/

https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/jordbrukare/stodguider/


Förgröningens undantag
Diversifiering av 

grödor (d.g)

Ekologisk fokusareal (e.f)



Miljöstödets utbetalning
Miljöstödets
betalnings-

begränsningar


