
STÖDINFO 2021

Landsbygdssekreterarnas tips



Landsbygdskansliernas öppethållning 

• Landsbygdskanslierna är stängda och en del personal jobbar 
på distans 

• Besök bokas på förhand

• 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
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- Brev per post från Livsmedelsverket

- Livsmedelsverkets hemsidor
• Blanketter: www.livsmedelsverket.fi/jordbrukarblanketter

• Ansökningsguide: www.livsmedelsverket.fi/jordbrukarguider

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

Information till jordbrukarna

http://www.livsmedelsverket.fi/jordbrukarblanketter
http://www.livsmedelsverket.fi/jordbrukarguider


Stödansökan 2021 
https://www.facebook.com/vipupalvelu

• Öppen i viputjänsten 26.4-15.6.2021

• Fyll gärna i ansökan i tid för att upptäcka tex. % problem med 2 grödor 
innan ni sår.
• Vipurådgivaren informerar

• Lämna in ansökan i god tid innan sista ansökningsdagen. Det har funnits 
problem med bankkoder och annat som kan vara svåra att lösa om man är 
ute på sista ansökningsdagen 



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!



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.



Generationsväxlingar/Nya jordbrukare

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

• Olika blanketter beroende på 
situation

• Kontakta Landsbygdskansliet!



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



Permanenta gräsmarker

• Sköt om permanenta betesmarker 
och permanenta gräsmarker

• Du kan förnya växtligheten på 
permanent betesmark och 
permanent gräsmark genom att be-
arbeta marken och så in den med 
gräs- och vallfoderväxter. Du kan 
också ta permanent gräsmark och 
permanent betesmark i annan 
odlingsanvändning och odla andra 
växter än gräs- och vallfoderväxter
på skiftet, i så fall är skiftet inte 
längre permanent gräsmark.



Permanenta gräsmarker

• Permanent gräsmark uppstår när 
skiftet odlas med vall 5 år i rad.

• Användning av ”permanent vall” 
växtkoden betyder att skiftet 
genast beaktas som permanent 
gräsmark 

• Observera att gården befrias från 
diversifierings kravet om över 75% 
av gårdens odlingsarealer består 
av vall och/eller permanent 
gräsmark och/eller baljväxter 
• De gårdar som befriats får inte 

utbetalat växttäcke vintertid



Bekämpning av ogräs

• En odlad åker innebär åker som odlas för växtproduktion.

• Beakta förhållandena på orten då du odlar. Bearbeta, gödsla och så eller 
plantera åkern på ändamålsenligt sätt så att det är möjligt att åstadkomma 
jämn groning och ett jämnt växtbestånd. 

• Sköt om växtskyddet och förhindra ogrässpridningen på mekanisk, biolo-
gisk eller kemisk väg eller med hjälp av växtföljd.

→finns problem med  tistlar, maskrosor och flyghavre!

→Sprid inte ogräs till grannens skifte!



Bekämpning av ogräs 

3.2 Bekämpa flyghavre och jätteloka (tvärvillkoren)

• Kontrollera om det växer flyghavre och jätteloka på jordbruksmarken. Be-
kämpa flyghavre på jordbruksmark genom plockning, bearbetning, kemiskt 
eller på något annat sätt. Gör en anmälan om de skiften som är smittade 
med flyghavre till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

• Landsbygdsnäringsmyndigheten kan ge jordbrukaren bindande anvisningar 
om bekämpningen av flyghavre eller i svårare fall utarbeta en bekämp-
ningsplan. Följ de anvisningar och den plan du fått.



Djurhållarregistret
Om du har för avsikt att hålla ett eller flera
• nötkreatur
• svin
• får
• getter
• hästdjur
• fjäderfä
• pälsdjur
• hjort- och kameldjur
• bin och humlor
i produktions-, sällskaps- eller hobbysyfte, ska 
du registrera dig som djurhållare av djurarten i 
fråga innan du inleder djurhållningen.



Djurhållarregistret

• Anmälan om ändring av djurhållningen (t.ex. avbrott i eller avslutning av 
djurhållningen) ska göras så snart som möjligt då situationen ändras.

• För djurhållning behövs även alltid en djurhållningsplats. En 
djurhållningsplats kan registreras som egen eller så kan djuren hållas på en 
annan aktörs djurhållningsplats. Detta är t.ex. då man håller sina egna djur 
på betesmarker som ägs av någon annan.



Påminnelser gällande



VIPU-tjänstens första sida

Pelle Odlare

Pelle Odlare

Pelle Odlare



Delaktiga



Stödrättigheter

Arne Arrendegivare Pelle Odlare



Stödrättighetsblankett 103A

Pelle Odlare

Pelle Odlare



Tack!


