STÖDINFO
2022
Materialet bygger på den information
som var tillgänglig vid tidpunkten för
presentationen 31.3.2022.
Esme Manns

STÖDÅRET 2022 fortfarande den gamla programperioden

▪

KOMPENSATIONSERSÄTTNING (LFA)

▪

BAS- OCH FÖRGRÖNINGSSTÖD

▪

MILJÖERSÄTTNING

▪

TVÄRVILLKOR

▪

MILJÖAVTAL

▪

EKOFÖRBINDELSER
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▪

▪
▪

LFA ersättningsperiod
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-ochfinansiering/kompensationsersattning-ochkompensationsersattningens-husdjursforhojning/

Skiften i besittning den 15.6.2022
Om besittningen av skiftet upphör före 31.12.(tas ur
jordbruksanvändning), ska ersättningen för skiftet i fråga
återtas
– Samma ersättningsperiod årligen (börjar från ansökan)
▪ Betesmark
- BÅDE betesmark på åker OCH betesmark utanför åker är
ersättningsberättigade (= naturbete och naturäng samt öppen
hagmark) OBS! INTE TRÄD ÖVER 50 ST/HA
▪ Gröngödslingsvall → Högst 3 år i följd
Nylands NTM-central EM
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LFA betalning

▪ Sökanden kan år 2022 anmäla mark i träda,
naturvårdsåker (vallar) och skyddszon
(proggramperiod 2015) som uppgår till sammanlagt
högst 25 % av den ersättningsberättigande åkerarealen

▪ Gröngödslingsvall och mångfaldsåker inom ramen för
miljöersättningen räknas till den odlade arealen när
begränsningen fastställs
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Husdjursförhöjningen

▪ Husdjursförhöjning i samband med

▪
▪
▪

kompensationsersättningen beviljas för samma växter
och arealer som när det gäller den medfinansierade
andelen och den nationella växtandelen, och den
omfattas av samma villkor och regler.
Tilläggskravet är djurtäthetsgränsen 0,35 de/ha.
Beräkningen av djurantalet; medeltalet år 2022
(djurantalen beräknas för hela kalenderåret direkt från
stödregistret djurgruppvis (nöt, får, get, svin))
Hästar och fjäderfä en skild anmälan (blk 461)
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BASSTÖDET OCH FÖRGRÖNINGSSTÖDET
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/grundstod/

▪

Inga ändringar år 2022 (överföringar av stödrättigheter och
indragning av stödrättigheter till reserven på grund av att de
inte nyttjas två år i rad )

▪

Ansökan om tilldelning ur reserven ordnas ännu år 2022

▪

Troligtvis försvinner stödrättigheterna år 2023

▪

Definition av jordbruksmark lika som 2021
– dvs. åkrar, permanenta grödor samt permanenta
gräsmarker
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MILJÖERSÄTTNING 2022
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-ochfinansiering/miljoersattning/

Nylands NTM-central
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Informationstext för förbindelser och avtal

▪
▪

Fortsättningsåret för arealbaserade förbindelser och avtal är tillsatt pga
tekniska orsaker redan i detta skede för förbindelser och avtal som tar
slut.
Fastän fortsättningsåret syns i Vipu måste man trots det ansöka om
förlängning av förbindelsen/avtalet.
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Miljöförbindelse 2022

▪ Inga nya 5-åriga förbindelser
▪

▪

– Möjligt att dela och överföra en gällande förbindelse
/blk 160
Förlängning av förbindelsen (2015, 2016 och 2017)
– Ett års förlängning av förbindelsen
– I Vipu eller på blankett 101B
– Du kan frånträda åtgärder på blankett 479 i samband
med förlängningen
Om du inte förlänger förbindelsen → förbindelsen upphör
utan påföljder
Nylands NTM-central EM
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Fortsättningsåret 2022
Frånträdande av en åtgärd i samband med förlängning av
förbindelsen
• Du kan frånträda en skiftesspecifik åtgärd som valts till
förbindelsen genom att meddela om det på blankett
479 i samband med huvudstödansökan.
• Du kan inte byta eller lägga till åtgärder på basis av
fortsättningsåret.
• Om du vill frånträda till exempel genomförandet av
skyddszon på dina skiften måste du frånträda åtgärden
miljövårdsvallar, och då avstår du också från att
genomföra vall på naturvårdsåker och flerårig miljövall.
Nylands NTM-central EM
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Förlängningar av förbindelser och avtal

•

•

Miljöförbindelsen samt de
ekoförbindelser och miljöavtal
som ingicks 2015, 2016 och 2017
löper ut. En ettårig förlängning
kan sökas elektroniskt i
Viputjänsten.
Ansökan om fortsättningsår
kommer att se ut ungefär så här:
2022
2

EM 30.3.21

Områden som fogas till förbindelsen 2022

▪ Ersättningsberättigande areal, som en stödsökande med
•

•
▪

miljöförbindelse hade år 2021, fogas till miljöförbindelsen
år 2022. Av tekniska skäl fogas arealen till
miljöförbindelsen redan före den samlade stödansökan.
All ovan nämnd areal fogas till förbindelsen utan separat
ansökan
Stödsökanden kan i uppgifterna om basskiftet i Vipu eller
på basskiftesblankett 102A eller skriftligt med fri
formulering meddela om han eller hon inte vill att arealen
ska fogas till förbindelsen
Kom ihåg fliken ”Undgå påföljder” i Vipu
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Fortsättningsåret 2022

▪ Förbindelsens skyldigheter och rättigheter fortsätter
•

•

oförändrade år 2022
Ersättning för åtgärderna placering av flytgödsel i åker samt
återanvändning av näringsämnen och organiskt material
kan betalas för högst 80 procent av förbindelsearealen.
När det gäller åtgärden återanvändning av näringsämnen
och organiskt material får en gård inte samtidigt både
överlåta och ta emot organiskt material, bortsett från
sådant organiskt material som har cirkulerat via en
biogasanläggning.
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Fortsättningsåret 2022

•

•

Du måste betala tillbaka stödet för ett enskilt skifte om
skiftet förblir i din egen besittning 2022 och
• du tar bort skiftet från miljöförbindelsen (till exempel
beskogar skiftet)
• du inte längre genomför en åtgärd som är avsedd att
pågå hela förbindelseperioden (till exempel börjar odla
ett skifte som du anmält som skyddszon)
Observera! Om skiftets besittning ändras behöver man inte
fortsätta med en flerårig åtgärd (t.ex. skyddszon).
Avslutandet av den orsakar ingen påföljd för den
föregående jordbrukaren.
Nylands NTM-central EM
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Den nuvarande förbindelsetiden måste
slutföras oberoende

•
•

•

Förbindelsevillkoren gäller fram till 30.4.2022 fastän du
inte förlänger förbindelsen
Till exempel ska en skyddszon ha kvar sitt växttäcke
30.4.2022
• Inget mekaniskt eller kemiskt avslutande
• Gäller också vid besittningsändringar
Stödtagaren 2021 är ansvarig för att förbindelseårets
villkor uppfylls ända fram till förbindelseperiodens slut
(t.ex. växttäcke)
Nylands NTM-central EM
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Miljöersättningens minimikrav
1. Ändamålsenlig användning och lagring av växtskyddsmedel

2.
3.

Växtskyddsexamen eller gällande sprutförarexamen
Krav på testning av växtskyddssprutan
- Från ingången av 2021 ska växtskyddssprutan testas med
3 års mellanrum
- T.ex. om sprutan testas 1.1.2021, ska den testas nästa gång
senast 1.1.2024.
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Tvärvillkor 2022
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/tvarvillkor/

Stubb får inte brännas från ingången av 2021
▪ Med stubb avses stubb efter spannmål, oljeväxter,
spånadsväxter, baljväxter eller frökryddor, det vill säga växtens
rotända som blir kvar i marken.

▪ Tidigare var det tillåtet att bränna stubb om det var
nödvändigt för att genomföra sådden eller bekämpa ogräs,
växtsjukdomar eller skadedjur.
→Enligt Europeiska kommissionens åsikt är sådd dock inte ett
tillåtet skäl för att bränna stubb
Nylands NTM-central EM
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Stubb får inte brännas från ingången av 2021
→Stubbränning förbjöds helt och hållet inom
tvärvillkoren, eftersom förbudet gynnar bevarandet av
organiskt material i marken och minskar utsläppen av
växthusgaser.
→Förbudet var möjligt också för att det i Finland inte är
nödvändigt att bränna stubb för att bekämpa ogräs,
växtsjukdomar och skadedjur.

Preciserad definition av grönträda

▪

Definitionen av grönträda har preciserats för proteingrödornas del så att
en åker som besåtts med klöver och/eller sötväppling i fortsättningen
godkänns som grönträda

→Preciseringen gjordes eftersom arter av sötväppling
och klöver är proteingrödor som godkänns som
honungsväxter på träda som är ekologisk fokusareal enligt
villkoren för förgröningsstöd

▪

Med grönträda avses åker som besåtts med ett- eller fleråriga vilt-,
landskaps-, nektar-, ängs- eller gräsväxter eller med fröblandningar av
dessa växter. Som grönträda godkänns dock inte en åker som är besådd
enbart med spannmål, andra proteingrödor än klöver och sötväppling
eller oljeväxter eller utsädesblandningar av dessa växter.

MILJÖAVTAL 2022

▪ https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-ochfinansiering/miljoavtal/
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Nya avtal 2022

•

•
•

Nytt avtal om skötsel av våtmark (blankett 262) eller avtal
om skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet
(blankett 253) får sökas:
• Också av andra än sådana som genomförs med ickeproduktiv investering
• T.ex. om ett fortsättningsår inte söktes i fjol
Efter ett avtal som löper ut 30.4.2022 går det inte att
ansöka om ett nytt avtal, utan för ett sådant avtal ansöks
om ett fortsättningsår
Ansökan om icke-produktiva investeringar för att anlägga
en våtmark via Hyrrä

Nya avtal 2022

•
•

Avtal om upprätthållande av ursprungsväxter söks med
blankett 214 hos regionens NTM-central senast 15.6.2022.
Avtalet kan sökas om fortsättningsår inte söks för samma
växt 2022.
Ursprungsväxten ska registreras hos Livsmedelsverket

Ansökan om fortsättningsår för avtal

•

•

•

För avtalen (gjorda 2015, 2016 och 2017) om skötsel av
våtmark och/eller skötsel av jordbruksnaturens mångfald
och landskapet som upphör 30.4.2022 ansöks om ett
fortsättningsår i Viputjänsten eller på pappersblankett
101B.
Fortsättningsår för avtal om uppfödning av lantraser kan
oberoende av avtalsdjurens fortplantning sökas för avtal
som löper ut 30.4.2022 i Viputjänsten eller på blankett
101B.
Om sökanden inte ansöker om andra stöd i
huvudstödansökan, söks fortsättningsåret och
utbetalningen för lantrasavtalet på pappersblankett 218M.
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Vad förbinder man sig till vid ansökan om
fortsättningsår?

▪ Till de existerande villkoren
▪ Att genomföra de åtgärder som specificerats i
skötselplanen i anslutning till avtalet och som ska
genomföras årligen och eventuellt med bestämda
intervaller.

▪ Samtidigt intygar sökanden att arrendeavtalen för de
arrendeskiften som eventuellt ingår i avtalen är i kraft fram
till utgången av den förlängda avtalsperioden.
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41

Uppfödning av lantraser

▪ Förlängningsåret kan ännu användas för att uppfylla
fortplantningskravet. Fortplantning av djur krävs inte, om
fortplantningskravet redan är uppfyllt.

▪ Fortplantningen granskas vid NTM-centralerna efter den
femåriga avtalsperiodens eller fortsättningsårets utgång.
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Ansökan om ekoersättningen 2022
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-ochfinansiering/ekologisk-produktion/

•
•
•
•

Ettårig förlängning av förbindelser som löper ut kan sökas i
Vipu och på 101B (2015,2016 och 2017).
De nya ekoförbindelserna kan sökas med blankett 215
Nya odlare skall anmäla sig till ekokontrollsystemet senast
29.4.2022.
Högst 5 ha tilläggsareal (blk 215) får fogas till en gammal
förbindelse, om mer än 5 ha måste en ny förbindelse ingås.
Om förbindelsearealen är mindre än 5 ha, kan högst 1 ha
fogas.
Nylands NTM-central EM
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Ansökan om ekoersättningen 2022

•

•

•

Ägoregleringsarealer kan sökas som stöddugliga för högst 5
ha/gård

Förbindelsen får överföras (blankett 160), gårdstypen
ändras (blankett 215) samt fjolårets ekoförbindelseskiften
fogas till den egna förbindelsen genom att man uppger
dem i sin stödansökan
Eko info den 8.4.2022

https://nylandsbygd.fi/
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TACK !

esme.manns@ely-keskus.fi
0295 021 101
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