
Frågor och svar från Stödinfo del 2 från 29.4.2021 
 
Fråga: Har ett skifte som blivit permanent gräsmark. Kan man få bort det eller skall 
samma areal bara flyttas? 
 
Svar: Om du odlar andra växter än gräs och vallfoder på skiftet så är skiftet inte 
längre permanent gräsmark. 
 
 
Fråga: Vad är minsta arealen för viltåker? 
 
Svar: minsta arealen för en viltåker är 0,05ha 
 
 
Fråga: Är det möjligt att erhålla något form av stöd för nyodling ?" 
 
Svar: Grundstöd och förgröningsstöd om du har överlopps stödrätter eller får 
stödrätter nån annan stans ifrån. Huvudsaken att skiftet är i odling" 
 
 
Fråga: Om man gräver bort en holme och odlar upp det. kommer arealen till då eller 
blir det ett grå zon? " 
 
Svar: Om t.ex. en lada/sten tas bort är det ok men egentligen får inga nya arealer 
tilläggas. Dessa måste ritas som egna basskiften. 
 
Följdfråga "men om det är under 0,05 ha 
 
Svar: Om man har skiften under 0,05 ha behöver det inte vara inritat som ett 
basskifte men man kan anmäla i stödansökan att man har såna områden. 
 
 
Fråga Prov vis hur man lägger in några 2 meter breda jordbruksskiften bredvid 
varandra." 
 
Svar:  När man inte kan rita in jordbruksskiften på rätt ställe pga. tekniska problem 
kan man tom. sammanslå jordbruksskiften. Det viktigaste är att totalarealen av de 
olika odlingsväxterna är korrekt. 
 
 
Fråga: Får man nordligt hektarstöd för spannmål? 
 
Svar: "Nej inte för spannmål. Nordligt ha stöd betalas bland annat till råg och 
blandade växtbestånd med ärt/bondböna/sötlupin över 50 % + spannmål. 
 
 
 
 
 



Fråga: Om man har skriftligt arrendekontrakt som går ut 31/12 2022 MEN åkern 
byter ägare. Gäller arrendekontraktet till 2022." 
 
Svar: Ja, arrendet gäller trots ägarbytet. Kom ihåg även att vissa åtgärder, om 
sådana finns skall uppfyllas till 30.4 följande år. 
 
 
Fråga: Är det skördekrav på permanent gräsmark där det får växa högst 50 träd per 
hektar? 
 
Svar: Nej inget skördekrav, endast skötselkrav 
 
 
Fråga: Är företagarinkomsten på ett jordbruk samma som beskattningsbara 
inkomsten? För en eller två eller flera jordbrukare på samma gård? jordbruk? 
 
Svar: Den lämnar som ersättning åt eget kapital och arbete. Så nej det är inte riktigt 
samma sak. Klicka på länken för att se hur Luke räknar ut nyckeltalen. 
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/ekonomidoktorn/lonsamhetsbokforing/egna_val/
filer/Bilaga%202%20Ber%C3%A4kning%20och%20tolkning%20av%20nyckeltal_kon
to%C3%A5r%202019.pdf 
 
 
Fråga: Tofsvipa på åkern= Fågelåker? 
 
Svar: Jovisst, men för att få stödet krävs nog lite mera än så :) 
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