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Monitorering – definition
• nya CAP för med sig ett helt nytt konsept (och ett nytt IT system): Monitorering
• Med monitorering menas all uppföljnig som görs
• IT systemens korsgranskningar
• Granskning av ansökan (t.ex Vipuneuvoja)
• Fjärranalys baserat på satellitdata

• Satellituppföljning är fortgående uppföljning av odlingsåtgärder som sträcker sig
över hela växtperioden (/året) och täcker alla odlingsskiften.
• Uppföljning av odlingsåtgärder som gjorts eller inte gjorts
• tiotals observationer över växtperioden på vare odlingsskifte i hela Finland

* Sentinel-1 & 2 satelliterna hör till EU:s Copernicus-program. Copernicus är EU:s satelliitprogram( copernicus.eu).
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Satellituppföljning
• Observerar att stödvillkoren uppfylls
• Automatisk tolkning av satellitbilder
• Med hjälp av fjärranalysdata följer man upp att basåtgärderna uppfylls
• Markanvändningsslaget är åker, inga icke stöddugiga arealer, jordbruksaktivitet

• Villkorsvis (flere observationer för varje stöd)

• Kontinuerlig dialog med odlarna
• Påminnelser (tidsgräns)
• Anmärkning (ser ut som att stödvillkoren inte
uppfylls)
• Utredningsbegäran
• Ändring av ansökan
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Varför Satellituppföljning?
• Nya tekniken finns redan färdigt för användning och EU vill ha enhetlig
rapportering över hela området.
• EU Copernicus rymdprogram (~20 Mrd€ 2014-2027)
• Sentinel, Galileo
• Producerat data from. 2016. Finns tillgängligt för alla

• CAP27 resultatrapporteringen ska vara verifierad genom satellituppföljning för all
jordbruksmark.

• Genom rapporteringen framgår hur bra den nationella CAP planen når sina
målsättningar och om det behövs korrigerande åtgärder
• Bättre ansökan (och rättare betalningar) genom att följa upp och ge möjlighet till
ändringar.
• Från att övervaka villkor till att uppfölja resultat
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Vad är nytt?
• Gamla modellen jfr. satellituppföljning
• Gamla: Övervakning där man kontrollerar att villkoren följts. Avvikelser leder till
nedskärning/sanktioner samt återgrav. Riktar sig till en liten del av odlarna. (1-3-5% av gårdarna)
• Nya: Fortgående uppföljning av jordbruksåtgärder på alla jordbruksskiften över hela växtperioden
genom fjärranalys. Vid behov kan man be om tilläggsuppgifter (fotografier) samt påminna om
åtgärder (early-warning). Dessutom finns omfattande ändringsmöjligheter till stödansökan →
betalningen baserar sig på utförda och konstaterade åtgärder.
→ oavsiktliga fel avlägsnas → Odlaren får inga påföljder / återkrav
→ Odlaren är den viktigaste informationskällan angående uppdaterad & tillförlitlig information angående
sina egna odlingsskiften
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Fjärranalysmaterialet – Datatyper
Copernicus-programmets Sentinel-1 och Sentinel-2 –satelliter är huvudkällor. Gratis &
öppen data tillgängligt för alla
• Sentinel-1
•

Radar-instrument
•

•
•
•
•

• Sentinel-2
•

•

Bildstorlek 250x250 km

1-3 dagars intervaller (Finland)
5x20 m pikselstorlek
Svårt att tolka med blotta ögat
Inte känsligt för moln

Optiskt instrument

•
•
•
•

Bildstorlek 100x100 km

2-4 dagars intervaller (Finland)
10x10 m pikselstorlek (10, 20, 60m)
Ser bekant ut, som en bild
Känsligt för moln
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Fjärranalysmaterial – detaljer & tidsserier
muodostaminen
Koherensens (COH6) variation under
växtperioden. Nykeln till att finna
slåtter.

Växtlighetsindexens (NDVI)
variation under växtperioden.
Berättar om utvecklingen av
bladgrönt
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Fjärranalysmaterial – ekselmpel på NDVI
utveckling
Växtlighetsindexset (NDVI) varierar under växtperioden. Indexet
visar hur växtligheten (bladgrönt) utvecklas.
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Basstödet och LFA

• Grönt: Ok
• Gult: Oklart
• Rött: Fel

• De årligen inritade odlingsskiftena som bas för analysen
• Vi söker efter jordbruksaktivitet dvs att det händer något som relaterar sig till jordbruk
• Jordbearbetning sker och tillväxten börjar
• Ettårig växt igenkänns
• Slåtter eller skördende av vall (eller annan odlingsväxt) hittas
Aktivitet hittas→ grönt ljus
• Ingen aktivitet / ingen igenkänd växt
→ Rött ljus → utredningsbegäran
→ Korigerad ansökan eller aktiviteten/växten igenkänd via fotografi
→ Utför jordbuksåtgärd

• Ifall utredningsbegäran inte besvaras, ansökan ändras eller åtgärder utförs kommer ingen
utbetalning!
• Rött slutresultat →ingen utbetalning.

Satellituppföljning – odlarens roll
• 100% elektroniskt
• Elektronisk växselverkan med
administrationen
• Administrationen erbjuder en
elektronisk lösning: VipuMobil

• Kräver smarttelefon
• Utredningsbegäran skapas
automatiskt
• kan ändra på ansökan efter att
hen fått utredningsbegäran
• Kan skicka in ett geolokaliserat
foto som bevis för utförd åtgärd

• Automatisk hantering av
svaren
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Tidtabell sommaren 2023: Resultat och
utredningsbegäran
Augusti

September

Oktober

• Analysresultat med gröna och gula fall synliga i Vipu tjänsten
• Odlarens åtgärder (utförande av åtgärden, ändring av ansökan, återtagende av ansökan, ändring av växt etc)
• Möjlighet att skicka in en bild
• Fältövervakning pågår (villkorlighet + icke monitorerbara + AMS kvalitetskontroll)

• Röda skiften i Vipu som det också sänds ut utredningsbegäran över (VipuKuva-appen)
• Odlarens åtgärder (ändring av ansökan, återtagende av ansökan, ändring av växt etc)
• Tidsfrist ca. 2 veckor

• Hantering av utredningsbegäran
• Ny analys för ändrade/korrigerade jordbruksskiften
• Automatisk analys av bilder + Expert appen
• Fältbesök vid behov

Jordbrukarens åtgärder i samband med processen för
arealstöd

TACK!
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