
Frågor och svar från stödinfo del 1 
 
Fråga: Får man fylla i på papper blanketter än? 
 
Svar : Jo det får man. Blankett 101 B, 101A, 102A och 102B ska inlämnas senast 
15.6.2021.  
 
Fråga: Har sprut tester ändrats? Min är ikraft ännu, då jag gjorde den innan 3 års 
regeln kom, eller?" 
 
Svar: Från och med 2021 ska sprutan testas med 3 års mellanrum. Om gamla testen 
ännu är i kraft så är den ok. Gamla testen är i kraft 5 år, t.ex. om testad våren 2018 så 
ska den testas igen senast våren 2023 innan sprutningarna påbörjas" 
 
Konstaterade: Vid frågor om temporära krisstödet till primärproducenter kan man 
även kontakta handläggarna på NTM-centralen" 
 
 
Fråga: När skall växtskyddsförarexamen senast vara gjord och godkänd via nätet? 
 
Svar: Växtskyddsexamen behövs vid inköp av växtskyddsmedel så testen bör vara i 
kraft både vid inköp och vid sprutning. 
 
 
Fråga: Vem bestämmer vad man får använda råd 2020 medlen till? 
 
Svar: Det är bäst att diskutera med rådgivaren innan besöket angående vad man har 
tänkt sig. men det finns noggranna bestämmelser om vad som får göras under råd 
2020, t.ex. uppgörande av odlingsplan är inte ok. Mera information om råd 2020 hittas 
här https://www.lantbrukssallskapet.fi/tjanster/rad2020/" och här: 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/jordbruksradgivning-rad-
2020/" 
 
 
Fråga: Hur många procent får NVÅ vara, inte eko? 
 
Svar: Max 5 procent NVÅ med vall betalas (miljöersättning). 
Ekologisk produktion har samma regler, finns bara kran angående växtföljden. 
Max 15 procent mångfaldsåkrar + NVÅ med vall betalas (miljöersättning, eller max 15 
procent endast mångfaldsåkrar (vilt, landskap eller äng). 
Max 25 procent trädor + NVÅ med vall + skyddszonsvall om man vill ha full LFA 
utbetalning.  
Arealen får vara högre men då utbetalas ingen ersättning för den areal som överstiger 
procenten.  
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https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/jordbruksradgivning-rad-2020/
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Fråga: Måste man ha gödselplanen i en stödgranskning. jag menar att man har 
bokfört vad som göddes och det kan ändras enligt ursprungsplanen" 
 
Svar: Odlingsplanen skall finnas på gården vid övervakningen eftersom den borde 
göras innan säsongen påbörjas. Men skiftesvisa bokföringen behöver inte vara 
fullständig vid det laget ännu." 
 
 
Frågan: En markkartering från hösten 2016 duger väl nog ännu i vår? Så har det nu 
varit förr ... 
 
Svar: Ja den duger, en ny ska markkartering tas hösten 2021 eller senast våren 2022 
om ingen höstspridning görs. Det rekommenderas att   markkarteringarna tas i god tid 
före odlingssäsong drar igång. På våren finns så mycket annat som ska fixas och 
markkarteringarna glöms lätt bort. 
 
 
Fråga: Kommer nya kartor på post eller finns dom bara på vipu? 
 
Svar: Nej, inga kartor skickas längre. Finns bara på Vipu" https://peltolohkot.fi/  kan 
man också kolla, men den är uppdaterad med 2020 års skiften 
 
 
Fråga: Behövs markkartering för åkrar utan miljöförbindelse? 
 
Svar: Markkartering behövs inte för gårdar som inte har miljöförbindelse, men om 
gården har miljöförbindelse ska samtliga skiften ha markkartering om där odlas en växt 
som har krav på markkartering, även skiften som inte är ersättningsberättigade. För 
gårdar utan miljöförbindelse krävs endast att jordart/marktyp är känd innan gödsling. 
 
 
Fråga: Vilka alternativ finns för gamla specialmiljöstödsavtal som har tagit slut 
30.9.2020, ex. på avtal som gått ut: Anläggning och skötsel av skyddszon 10 år (2007-
) 1.10.2010—30.9.2020" 
 
Svar: Gamla specialmiljöstödsavtal som tagit slut 30.9.2020, t.ex skyddzon: Du kan 
lägga till gamla arealer som omfattats av avtal om specialstöd för skyddszon eller 
naturens och landskapets mångfald i förbindelsen, när avtalet har löpt ut hösten 2020 
eller våren 2021" 
 
 
Fråga: Gällande ekoavtal och avsalugrödor: Är ekoväxtodlingsgård som har 
samarbetsavtal med ekodjurgård fortfarande befriad från kravet på avsalugrödor?" 
 
Svar: Ja. 
 
 
Fråga: Får man inte använda eget utsäde mera på eko skiften?" 
 
Svar: Jo det får man. 
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Fråga: Vilken skillnad beträffande stöden är det på att vara växtodlingsgård och 
trädgårdsodlingsgård?  
 
Svar: Egentligen är det ingen skillnad. Stöden är bundna till växten som odlas. För 
vissa växter går det också att ansöka om nationella stöd. 


