
STÖDINFO 2022

Kommunernas 
landsbygdsnäringsmyndigheter



Landsbygdskansliernas öppethållning 

Besök fortfarande bra att boka på förhand
 Stödrättsöverföringar och andra blanketter kan skickas 

inskannade per e-post

lantbruk@narpes.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



- Brev per post från Livsmedelsverket vecka 15
- Livsmedelsverkets nyhetsbrev per e-postmycket

viktig och aktuell information
- www.ruokavirasto.fi

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

REAGERA på textmeddelanden!
Livsmedelsverket skickar riktade SMS, oftast då när anmälningar inte är inlämnade.

Information till jordbrukarna



Stödansökan 2022

 Öppen i VIPU-tjänsten 5.5-15.6.2022
 Sista året som det är möjligt att söka stöd med pappersblanketter!
 Bekymmer: eventuella överbelastningsattack

Även om vårsådden också börjar då…..

STARK rekommendation:
Fyll i stödansökan preliminärt redan i början av maj och kolla om 
Vipurådgivaren anmärker om något problem som du ännu kan göra något åt!

 Vipurådgivaren räknar t.ex. förgröningsstödets %



Exempel på varför det är bra att fixa en 
preliminär stödansökan direkt i maj:
 Gården har 100 ha
 Planerat att odla 74 ha havre och resten som vall
 Odlat på samma vis år 2021 och förgröningen ok, under 75 % med 

huvudgröda 
 Fyller i stödansökan i juni 2022 och Vipurådgivaren anmärker: 

Huvudgrödans andel är 76 %, förgröningsstödets krav uppfylls ej
 Detta för att odlaren hade inte tänkt på att ett 3 ha:s skifte har nu vall 

för 6 året
 Permanenta vallar räknas inte med i totala åkerarealen i 

förgröningsberäkningen 74/97 = 76%

I såningstider är det lättare att göra ändringar vad gäller de planerade 
växterna!



Basskiftesändringar

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

 Görs i fliken Basskiftesändringar
 Gränskorrigeringar kommer för kontroll till kommunen först 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

 Kolla noggrant att allt som är inom basskiftesgränserna är odlat! 

 För att kolla hur basskiftesgränserna ändrats sen fjolåret, ta fram kartnivån
”Det föregående årets basskiften”

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



ÖVERFÖRING AV STÖDRÄTTIGHETER
kan göras redan nu

 Systemet avslutas sannolikt 31.12.2022, om regeringens proposition, 
som sänts på remiss under våren, godkänns på nationell nivå

 Överföring kan behöva göras vid köp eller arrende av åkrar.

 Överföringarna görs som förr, med blanketter 103A och 103B

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



Något att beakta inför 2023 i årets 
stödansökan?
Mycket osäkert att i detta skede ge detaljerade svar på hur man 
kunde ta nästa års regler i beaktande redan år 2022.
 Alla miljöersättningsåtgärder ska fullföljas ända till 30.4.2023, 

t.ex. skyddszoner, viltåkrar och med årets fånggröda får inte nästa 
års vall anläggas

 Rekommendation: nyodlingar, om möjligt så odla dem med en 
gröda redan i år

 Första årets naturvårdsåker-vall/mångfalds-äng år 2022 måste 
inte anmälas som naturvårdsåker-vall/mångfalds-äng 2023

 Gröngödslingsvall ska ev. innehålla minst 4 olika växtarter 2023, 
men osäkert att ta detta i beaktande redan i år



Djurhållarregistret
Har ni följande djur, kom  ihåg att anmäla dig som djurhållare i 
djurhållarregistret och även registrera hållningsplatsen:
• Nötdjur
• Svin
• Får, getter
• Hästdjur
• Fjäderfä
• Pälsdjur
• Hjortdjur och kameler
• Humlor och bin

Anmälan kan göras på nätet genom inloggning med bankkoder:
epr.ruokavirasto.fi 

Anmälningar gjorda per papper registreras på kommunen, 
landsbygdsnäringsmyndigheten fungerar också som 
användarstöd för djurhållarregistret.



Ny ansökningsmöjlighet via Vipu:
Rovdjursskadeersättning

 I Vipu-tjänsten kan du anmäla och ansöka om ersättning för skador
som stora rovdjur orsakat:  
 på hundar, husdjur eller bikupor

 på åkrar, trädgårdar, plantskoleodlingar och bärgad skörd

 på stängsel, byggnader eller andra motsvarande konstruktioner som använts för djurhållning

 på annan livlös egendom

 Stora rovdjur är björn, järv, varg och lodjur
 Ansökan möjligt att göra året runt
 Ring till landsbygdskansliet så fort som möjligt när skadan skett! 

Kommunens uppgift är att göra terrängundersökning för ersättningens
skull, även om rovdjurskontaktpersonen redan varit på plats. 



Tack!


