
Frågor och svar under stödinfo 16.4.2020  

 

Chatt kl 13.00->   

  

Fråga: 

Hur är det att hantera produkter om man är i karantän eller misstänker smitta?  

 

Svar:  

Följ Livsmedelsverkets anvisningar: 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/gemensamma-krav-for-

livsmedelsbranschen/vanliga-fragor-om-coronaviruset-covid-19--till-foretag-inom-

livsmedelsbranschen/livsmedelshygien/ 

 

Vid produktion av livsmedel ska man alltid iaktta god livsmedelshygien som säkerställer att 

livsmedlen är säkra, hälsosamma och rena. En sjuk person får inte komma på jobb, även om 

influensasymtomen är bara lindriga.  

Vanliga frågor om coronaviruset COVID-19 -till företag inom livsmedelsbranschen: 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/gemensamma-krav-for-

livsmedelsbranschen/vanliga-fragor-om-coronaviruset-covid-19--till-foretag-inom-

livsmedelsbranschen/ 

 

 

Fråga:  

Vid inlämning av blanketter. Duger det med ett foto ifall skannern är i oskick? 

 

Svar:  

Fotografi fungerar bra såvida kvaliteten är god. Lantbrukskansliet avgör om fotot godkänns. 

 

 

Fråga: RIVNING AV LADOR? 

 

Svar:  

Rivning av lador är tillåtet att göra och kommunen avgör ifall arealen får tilläggas. Om 

arealen under ladan >1a skulle inte arealen få tilläggas till den befintliga arealen.  

 

 

Fråga: 

Uppmana att det borde finnas 2 personer som är berättigad att hantera fylla i Vipu 

uppgifterna 

 

Svar:  

Jo, det är mycket bra att befullmäktiga en annan person som kan fylla i ansökan om man 

själv är i oskick, sen finns det blankettombud som hjälper dig 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/gemensamma-krav-for-livsmedelsbranschen/vanliga-fragor-om-coronaviruset-covid-19--till-foretag-inom-livsmedelsbranschen/livsmedelshygien/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/gemensamma-krav-for-livsmedelsbranschen/vanliga-fragor-om-coronaviruset-covid-19--till-foretag-inom-livsmedelsbranschen/livsmedelshygien/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/gemensamma-krav-for-livsmedelsbranschen/vanliga-fragor-om-coronaviruset-covid-19--till-foretag-inom-livsmedelsbranschen/livsmedelshygien/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/gemensamma-krav-for-livsmedelsbranschen/vanliga-fragor-om-coronaviruset-covid-19--till-foretag-inom-livsmedelsbranschen/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/gemensamma-krav-for-livsmedelsbranschen/vanliga-fragor-om-coronaviruset-covid-19--till-foretag-inom-livsmedelsbranschen/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/gemensamma-krav-for-livsmedelsbranschen/vanliga-fragor-om-coronaviruset-covid-19--till-foretag-inom-livsmedelsbranschen/


 

 

 

Fråga: 

Hur påverkas t.ex. kraven på betesgång i ett visst antal dagar i ersättningen för 

djurens välbefinnande om man insjuknar i covid19 eller hamnar i karantän och inte 

har möjlighet att bygga/underhålla stängsel och släppa ut djuren på bete? 

 

Svar:  

Betestiden är från 1.5-30.9 så att uppfylla kravet på 60 eller 90 dagar kan vara möjlig att 

uppfylla. Vid sjukdomsfall läkarintyg och i detta fall avbytare som sköter bete under 

sjuktiden. Om man inte kan uppfylla beteskravet eller de åtgärder som ingåtts kan det hända 

att man inte beviljas stödet i sin helhet. Planera säsongen och utför åtgärderna så snabbt som 

det är möjligt med tanke på omständigheterna i världen. 

 

 

Fråga: 

Kan man ploga upp en skyddzon nu i vår och så in ny vall samt anmäla skiftet som 

skyddszon t.ex. om skyddszonen är förstörd p.g.a utvintring. Endast ogräs kvar som 

växer 

 

Svar:  

Skyddszonen får inte brytas ifall åtgärden förlängs. Dock om skyddszonen blivit förstörd 

p.g.a. täckdikning/utvintring eller annat ska de områdena som förstörts sås in så fort som 

möjligt, senast 30.6. Kom ihåg att skyddszonen ska skördas årligen och bör innehålla 

flerårig vallväxtlighet och max 20 % kvävefixerande växter. För att uppnå en skörd kan vara 

bra att blanda i 1-årigt rajgräs till vallblandningen vid förnyande. 

 

 

Fråga: 

Om man säger upp skyddszon som är över 1 ha får man då eko stöd för arealen? 

 

Svar: 

Ja, om skyddszonen avslutas och skiftet är med i ekoförbindelsen så får man stöd för skiftet. 

Om skiftet inte är med i ekoförbindelsen kom ihåg att anmäla skiftet med blankett 215 

senast 15.6 till NTM-centralen. 

 

 

Fråga: 

Måste man ha markkarteringen i kraft före gödslingen på skiften som man får i 

besittning i år? 

 

Svar:  



Om skiftet är första året i besittning så ska markkarteringen tas under växtsäsongen, vid 

gödslingen används då standardvärde. Gärna så fort som möjligt. 

 

 

Fråga: 

Minst 3 meter I MEDELTAL? Hur stor är gaffeln +/- 3meter 

 

Svar:  

På skyddsremsan ska uppfyllas minst 1 m (tvärvillkor) och remsan får variera upp till 10 m. 

Alltså i medeltal 3 m bred med variation minst 1m - högst 10m. Om skyddsremsans bredd 

börjar vara över 4-5m i medeltal måste skyddsremsan göras till eget jordbruksskifte. 

 

ÖSP Webbstödinfo 16.4.2020 chatt kl. 19:00 -> 

 

 

Fråga: 

Fundera lite på det där med barn i dagis och arbetstoppar. Själv tveksam till 

rekommendationen att ha barnen i dagis då själv absolut inte har tid att insjukna, 

dagis är överlag det ställe som flesta smittor kommer från hos oss.. 

 

 

Svar: 

Hej! Förstår att du är tveksam och varje familj bör nog göra sin egen bedömning var största 

riskerna finns. Det beror på hur många barn som är på dagiset och förstås om man har bra 

möjligheter att ordna vården själv, har man det är det säkert vettigast att ha hemma barnen. 

Jag ville lyfta frågan för att det är ingen enkel sak i dessa tider för de som har svårt att få 

vården hemma ordnad utan att blanda in mor- och farföräldrar som är över 70 och samtidigt 

upplever att det inte är okej med dagens rekommendationer att föra barnen till dagis. 

 

 

Fortsättning: 

Har ingen koll på läget på dagis i nuläget, men i normala fall brukar de i Nykarleby 

bara hålla öppet ett fåtal dagis/avdelningar när antalet barn i dagis är litet, vilket ger 

stora grupper i alla fall.. 

 

 

Svar fortsättning:  

När man själv är på åkern blir då alternativet att ha med barnen i vårarbetet och det är detta 

alternativ som kan leda till olyckor. Jag tror det växlar men rekommendationerna är nog att 

dagisarna inte skall slås ihop nu, just för att minska smittrisken för de som måste ha sina 

barn i dagvård. På min dotters förskola har de som flest varit fem barn sedan 

undantagstillståndet inleddes. Mvh Susanne West/ÖSP 

 



 

 

  



Fortsättning: 

Ja så är det, men vill inte heller själv bli utslagen två veckor i maj/juni. Måste grubbla 

lite.. 

 

Svar fortsättning: 

Jo, det är en svår situation och det känns lätt fel hur man än gör, men jag tror det är bra att 

ta en diskussion med dagiset och höra hur situationen med antalet barn är. Den egna 

familjens situation och alternativ måste vara det som avgör. 

 

Tack för svaren! Måste diskutera hur vi ska göra, har nog inget på klart i nuläget. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fråga:  

Vet man närmare datum på spruttestet som skall ordnas i Taklax? 

 

Svar: 

Datumen för spruttesten finns publicerade i Bondeföretagaren 

https://www.lantbrukssallskapet.fi/wp-content/uploads/BF120_webb.pdf. I Taklax ordnas 

spruttestet 1.6.2020. 

 

Fråga: 

Stödrättighetsdifferens på -0,07: kan den bero på tidigare gränskorrigeringar eller hur 

kan en sådan ha uppstått? 

 

Svar: 

Troligtvis har dina skiften större areal än när stödrätterna reviderades 2015, differensen kan 

också ha uppstått ifall du varit med på övervakning eller i samband med att flygfotografier 

uppdaterats och gränskorrigeringar gjorts i en administrativ övervakning och skiftenas areal 

ökat. 

 

Fråga: 

Om man arrenderat ut ett skifte borde skiftet synnas i Vipu? Om man är aktiv odlare 

men har ett skifte som man har arrenderat ut åt en annan odlare, borde skiftet ändå 

synnas i egna vipu som ett utarrenderat skifte? Finns stödrättigheterna kvar ifall man 

avslutar arrendet i framtiden? Kan man bli av med stödrätterna för ett utarrenderat 

skifte eller finns de kvar då man avslutar arrende-kontraktet? 

 

Svar:  

Skiftet syns på dina sidor alla de år du odlat skiftet, och ännu i stödansökan 2020 tills du 

tagit bort besittningen. Ja du kan bli av med stödrätterna ifall de lämnas oanvända 2 år i rad, 

viktigt i arrendekontraktet är att nämna att stödrättigheterna hör till skiftet som utarrenderas. 

Utarrenderad areal syns på 103A blanketten. 

 

 

https://www.lantbrukssallskapet.fi/wp-content/uploads/BF120_webb.pdf


Fråga: 

Får man anmäla ett nytt skifte som svartträda första året? I detta fall f.d. farmområde 

som i fullt odlingsbart skick nu, men fullt av fleråriga ogräs som behöver bekämpas 

innan det blir en bra växtlighet på skiftet. 

 

Svar: 

Nej, ett nytt skifte får inte anmälas som svartträda eller tillfälligt icke odlat första året. 

Skiftet ska vara i odling (åker) när det tas med i stödansökan första året. Minst grönträda. 

 

 

Fråga: 

Får man anmäla en fånggröda från ifjol som grönträda i år? 

 

Svar: 

Ja, en fånggröda från ifjol får anmälas som grönträda i år såvida växtligheten är i skick. 

Detta är tillåtet eftersom man inte får någon miljöersättning för grönträda.  

 

Fråga: 

Varifrån i diket/utfallet mäter man skyddsremsorna? 

 

Svar: 

Rune gav fina anvisningar live under kvällens sändning (kolla videon). Skyddsremsorna 

mäts från brytningspunkten mellan slänten och åker. Sikta in på att lämna en ordentlig 

meter istället för att vara på gränsen eftersom dikesrenen får vara ända upp till 3 m bred vid 

utfall. Skyddsremsan i medeltal 3 m bred vid vattendrag.  

 

Fråga: 

Definera skillnaden på utfall och vattendrag 

 

I Vipu finns ett kartskikt där vattendragen är registrerade (uomarekisteri, märka med blått i 

Vipu). Finns ingen klar definition för utfallen (märkta med gult i Vipu) men definitionen för 

vattendrag är i stort sett där flera utfall går samman. Så är dock inte alltid fallet eftersom 

man måste också ta i beaktande avrinningsområden. Vid utfall ska man ha en 1 m bred 

dikesren och vid vattenfall i medeltal 3 m skyddsremsa 

 

Fråga: 

Får man inte utföra sprutförarexamen via webben numera? 

 

Svar: 

Jo det får man, svenskspråkiga ordnas bl.a. av Pro Agria, Berner, Växtskyddsmedel.fi. 

 

 

  



Är ProAgria ända som planer dikesrensingar i Österbotten eftersom inga andra är 

med? 

 

Svar:  

Det är dom nog inte. 

 

Fråga: 

Fråga till Rune, kan man harva 3 m skyddsremsan några veckor i början av 

sommaren för att reducera ogräs? 

 

Svar: 

Skyddsremsan får förnyas om det finns behov och ska sås in med vallväxtlighet senast 30.6. 

Tänk på att försommaren är i allmänhet torr och svårt att få skyddsremsorna att gro om 

sådden görs sent. På skyddsremsan ska finnas växtlighet som skydd under säsongen. 

 

 

Fråga: 

Kan skyddsremsa bestå av endast spannmål och sås in varje år om man lämnar den 

ogödslad? Alternativt ogödslad vall i skyddssäd? 

 

Svar:  

Enligt livsmedelsverkets anvisningar kan inte skyddsremsan sås i enbart spannmål, om den 

sås in i skyddssäd ska skyddsremsan slås under säsongen för att hålla skilt på remsa och 

odling, detta gäller alltså 3 m skyddsremsan. Åkerrenen (1m) kan sås i skyddssäd utan 

slåtter. Kom ihåg att ingen gödsling eller växtskyddsmedel får användas! 

 

Fråga:  

Ska blankett 215 lämnas in även när ekoväxtodlingsgård gjort samarbetsavtal med 

ekohusdjursgård? 

 

Svar:  

Ja, blankett 215 ska lämnas in till NTM-centralen senast 15.6.2020 om man ansöker om 

befrielse från kravet på avsalugrödor. Även en kopia över samarbetsavtalet ska lämnas in.  

 

Fråga:  

Kvitto över sålda ekodjur/djurprodukter, när ska de vara inlämnade och från vilken 

tidsperiod ska kvittona vara? 

 

Svar: 

Senast 15.6.2020 ska kvittot över sålda ekodjur/djurprodukter under förbindelseperioden 

(perioden slutar 30.4.2020) inlämnas till NTM-centralen eller bifoga i stödansökan.  

 

 

  



 

 

Fråga:  

Nyodlingar. Får tas med? Måste sås och skördas iår? 

 

Svar: 

Nyodlingar får alltid tas med i stödansökan om de är i odlingsskick vid årets början. Men inga 

stöd beviljas för nyodlingarna ifall man inte har överlopps stödrättigheter (grund- och 

förgröningsstöd). Det är möjligt att överföra stödet från ett stödberättigat skifte till 

nyodlingen, minimi 0,5 ha egen mark.   

 

  

Fråga:  

En bonde köper grannskiftet och lägger åter utfallet mellan skiften så att det blir ett 

skifte Med en liten arealökning som följd. Är inte detta en godtagbar "korrigering" för 

bonden har extra stödrätter som räcker till? 

 

Svar: 

Om utfallsdiket är 3 m (eller mera än 3 m) bred från kant till kant så får den inte räknas med i 

arealen även om den rörlagts. Så korrigeringen är godtagbar om utfallet är mindre än 3 m 

bred, men inte om den är 3 m eller över. Skiftena kan alltså slås ihop så att det gamla utfallet 

ingår i arealen endast om utfallsdiket varit under 3 m bred. Ta kontakt med lantbrukskansliet 

om ni är osäkra, lantbrukskansliet kan kontrollera via kartor vilka möjligheterna är 

 


