
STÖDINFO 2020

Landsbygdssekreterarnas tips
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Innehåll

• Tidtabellen och påminnelser för vårens stödansökan
• Pandemilägets inverkan på stödansökningarna
• VIPU-tjänsten
• Huvudstödansökan
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- Brev per post från Livsmedelsverket vecka 16
• Information om när stödansökan inleds och de viktigaste ändringarna
• Basskiftesuppgifterna fås från Vipu eller kommunen (rapport)

- Läs Livsmedelsverkets nyhetsbrev på e-posten!
- Landsbygdskansliets e-post
- Kommunernas och Livsmedelsverkets hemsidor

• Blanketter: www.livsmedelsverket.fi/jordbrukarblanketter
• Ansökningsguide: www.livsmedelsverket.fi/jordbrukarguider

Livsmedelsverket skickar riktade SMS till jordbrukare som ev. har
något ogjort, REAGERA!

Informationskanaler till jordbrukarna

Postningen innehåller som tidigare info om när stödansökan börjar och info om de 
viktigaste förändringarna i huvudstödsansökan 2020.

I år skickas det inte heller något förifyllt material till jordbrukarna utan de får 
Basskiftesuppgifterna från Vipu eller genom att begära dem av kommunen. Vid 
kommunen kan man skriva ut basskiftesuppgifter.
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Tidslinjen för stödansökan
Mars April Maj Juni Juli 

Huvudstödansökan
27.4 - 15.6

Försenings-
dagar 

Anmälan om 
skiftesändringar

Gör stödansökan i 
början av maj! 

VARFÖR?
- Undvik problem 

som beror på 
coronavirusläget

- Upptäck 
”procentproblem” 

före sådden

Lita inte på att din dator, bankkoder, nätet och Vipu-tjänsten fungerar sista 
ansökningsdagen!

Sista ansökningsdagen är en måndag. Lantbrukskanslierna önskar att alla lämnar in sin 
ansökan senast fredagen 12.6. Då hinner personalen titta igenom ansökningarna och tid 
finns att meddela jordbrukaren om eventuella korrigeringar.

Dock är det allra bäst att göra ansökan i början av maj!
Vi vet inte hur coronavirusläget utvecklas och vilka restriktioner som ännu kan komma. 
Vi rekommenderar därför att man gör stödansökan redan i början av maj.
En fördel med att göra ansökan i maj är också att man kan via vipurådgivaren kolla ifall 
den planerade sådden orsakar t.ex. problem i stödoptimeringen. T.ex. syns det i 
rådgivaren vilka vallar som räknas som permanent gräsmark och därmed inverkar på 
uträkningen av kravet på 2 grödor.
Ansökan kan sedan ändras till att motsvara verkligheten innan stödansökningstiden går 
ut.

Om t.ex. bankkoderna går i lås sista dagen så kan det bli svårt att göra stödansökan, 
många banker kräver att man kommer på plats till banken med ett ikraftvarande pass för 
att få låsa upp koderna! Åså råkar man inte ha ett ikraftvarande pass…..
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ÖVERFÖRING AV STÖDRÄTTIGHETER
kan göras redan nu
• Överföring kan behöva göras vid köp eller arrende av åkrar.
• Kontrollera i Vipu/fråga av lantbrukskansliet om du har stödrättsöverföringar 

som ska förnyas

VAD BEHÖVER inlämnas ?
• Blankett 103B (finns på livsmedelsverket.fi)
• Överlåtarens blankett 103A (fås från Vipu eller från lantbrukskansliet)
• Eventuell kopia av köpebrev/arrendekontrakt

Kom ihåg att ALLA ägare av stödrättigheterna ska underteckna överföringen
• För t.ex. dödsbon, bolag kan behöva bifogas kopior på fullmakter, bouppteckningar o.s.v.

I de flesta överföringar ska alla ägare underteckna dessa blanketter, i arrenden behövs 
endast en delaktigs underskrift på mottagarsidan.

Under rådande pandemiläget kan det bli en utmaning att fixa alla dessa underskrifter 
och fullmakter, när allt borde ordnas utan att man träffar varandra. Därför hoppas vi att 
alla tar sig an dessa saker så snabbt som möjligt.
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Generationsväxlingar/Nya jordbrukare

Innan en ny jordbrukare kan göra sin stödansökan ska 
flera pappersblanketter fyllas i och inlämnas till 
lantbrukskansliet!

• Olika blanketter beroende på situation

• Kontakta lantbrukskansliet!

Vi hoppas de flesta som funderar på GNV eller blir ny jordbrukare i år har redan varit i 
kontakt med oss, om inte så ta kontakt så snabbt som möjligt! 

Extra:

Finns saker som kan bromsa registreringen av en ny jordbrukare t.ex. i fall av 
sammanslutningar som väntar på FO-nummer... Kom ihåg att fixa bankkontonummer 
också.
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Landsbygdskansliernas öppethållning under 
undantagsförhållandena

• Landsbygdskanslierna är stängda och personalen jobbar på 
distans 

• Besök enligt överenskommelse
• Stödrättsöverföringar och andra blanketter kan skickas 

inskannade per e-post

lantbruk@kfem.fi = Närpes, Malax, Korsnäs, Kristinestad, Kaskö

landsbygdskansliet@pedersore.fi = Pedersöre, Nykarleby, Kronoby, Larsmo, Jakobstad

landsbygdskansliet@vora.fi = Vörå, Korsholm, Vasa, Laihela

maaseututoimi@kokkola.fi = Karleby

Som så många andra så jobbar också vi hemifrån nu. 

Ring och kom överens om besök och precis som på andra ställen så kan vi inte ta emot 
besök om vi blir sjuka och vi hoppas att ni inte heller kommer på besök om ni är sjuka.

Om man skickar blanketter per mejl är det bra att skicka till dessa e-postadresser. Om 
man skickar till en enskild persons e-post så är det bäst att ringa och kolla att det faktiskt 
kom fram, ifall man inte direkt får svar. 
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Force majeure

• Kom ihåg att anmäla till landsbygdskansliet om gården 
t.ex. drabbas av sjukdom, djursjukdom, brand m.m.

• Om gården drabbas av något exceptionellt så kan det 
ha betydelse för framtida stödutbetalningar

Viktigt att ta kontakt med oss i dylika fall, helst inom 15 dagar från händelsen.
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Påminnelser gällande

Inga större förändringar i Vipu i år. Bara mindre förbättringar gjorts, i det stora hela ser 
stödansökningsdelen ut som ifjol.
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VIPU-tjänstens första sida

Pelle Odlare

Pelle Odlare

Pelle Odlare

Under fliken Gård finns det mesta man behöver kolla på. 

Delaktiga

Åtkomsträttigheter

Skiftesuppgifter  där hittar man arealerna, men arealerna för år 2020 syns inte där 
förrän man gjort ansökan för året. Så arealerna är bäst att kolla i ansökan.

Stödrättigheter

Ansökningar och anmälningar  där hittas gårdens egna 103A
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Delaktiga

Kan endast ändra kontonummer, telefon och e-post.

Viktigt att här ha rätt telefonnummer och e-postadress för att ni ska få uppdaterad 
information från oss, NTM-centralen och från Livsmedelsverket!
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Stödrättigheter

Arne Arrendegivare Pelle Odlare

Under fliken Stödrättigheter ser man om man har stödrättsöverföringar som gick ut ifjol, 
såsom vid pilen. Om arrendekontraktet fortsätter eller har förnyats så bör man förnya 
också stödrättsöverföringen.
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Stödrättighetsblankett 103A

Pelle Odlare

Pelle Odlare

Under ”Blanketter” kan man printa ut sin egen 103A-blankett, som behövs vid 
stödrättsöverföringar.
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Elektroniska stödansökan
Pelle Odlare

Pelle Odlare
1234567
pelle.odlare@epost.fi

Odlingsvägen 123
64200  Närpes
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Elektroniska stödansökan

1516.4.2020

Här hittar man vägen in till huvudstödansökan. 

MEN

Har du basskiften som behöver delas pga. att en del av skiftet blivit 
tomtmark eller sammanslagning av basskiften så ska dessa ändringar sändas in 
i Vipu-tjänsten FÖRE du gör stödansökan. Samma sak gäller för grundande av helt 
nya basskiften, t.ex. nyodlingar och beteshagar som saknar basskiftesnummer.

Detta är precis som tidigare år och behöver inte göras om man bara ska dela upp 
skiftet i olika jordbruksskiften, t.ex. havre och korn.
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Basskiftesändringar

• Sammanslagningar, delningar och grundande av nya basskiften rekommenderas
att utföra före mitten av maj!

• Görs i fliken Basskiftesändringar
• Odlaren kan i den elektroniska tjänsten se när ändringarna är behandlade

• Gränskorrigeringar görs i samband med att man fyller i själva huvudstödansökan
• På skiften som är miljö/LFA-dugliga: INTE möjligt att lägga till arealer (t.ex. kanter som nyodlats)
• Gränsfel som alltid funnits kan korrigeras

Varje gränskorrigering och baskiftesändring kontrolleras på landsbygdskansliet och ni kontaktas om den
inte kan godkännas!

Gränsfel som alltid funnits kan korrigeras
t.ex.:

basskiftesgränsen är ritad upp på en väg

kant av skiftet som alltid varit i odling (syns som
odlat även på satellitbilder från år 2002-2003)

Eftersom alla korrigeringar ska kontrolleras av oss, så är det också viktigt att
skicka in ansökan i tid, ifall korrigeringarna inte kan godkännas och ni behöver
ändra på dem.
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Huvudstödansökan
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Detta är största förändringen för årets stödansökan!

Motsvarande kryss finns på 101B om man ansöker per papper. Om man har miljöavtal 
och ansöker per papper måste man leta fram avtalsnummern för miljöavtalet om man 
vill fortsätta med den, den ska ifyllas på blanketten. 
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VIPU-rådgivaren
• Vipurådgivaren innehåller många paneler, kom ihåg att gå 

igenom allihop!

När man gör stödansökan, det lönar sig att kolla 
Vipurådgivare noggrant.

Under Förgröningspanelen kan man se om man uppfyller 
kravet på 2 grödor, eller om man har för mycket vall (<75 
%) för att kunna få betalt för växttäcke. Man ser också 
om man har areal som är permanent gräsmark och den 
arealen räknas inte med när man räknar på 2 grödors-
kravet eller i beräkningen av vall för att få växttäcke.

Stödrättigheter är också bra att kolla här. Man kan se hur 
mycket stödrätter man hade oanvända ifjol och hur 
mycket stödrätter man har just nu i jämförelse med areal. 
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Det kan dock hända att stödrättssituationen just nu inte 
stämmer med verkligheten, kan bero på att man redan 
lämnat in sina överföringar med landsbygdskansliet har 
inte ännu hunnit registrera det. Ring och kolla om du är 
osäker kring detta!
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