
 

 

Stödansökans jordbruksskiftesblankett Å1b/102B, ifyllningsanvisning 

 
 

Blankett Å1b/102B hör till ansökan om utbetalning 

av miljöersättning, ersättning för ekologisk pro-

duktion och kompensationsersättning.  

 

Blanketten kan i landskapet Åland ersätta Lands-

bygdsverkets blankett 102B.  

 

Underteckna blanketten och lämna senast 15.6.2016 

in blanketten både till landsbygdsnäringsmyndig-

heten i den kommun där gårdsbruksenheten är belä-

gen och till Ålands landskapsregering om du ansö-

ker om utbetalning av miljöersättning, ersättning 

för ekologisk produktion och kompensationsersätt-

ning.  

 

Underteckna alla sidor av blanketten och förse 

dem med lägenhetssignum och datum. 

 

Anmäl på blanketten all jordbruksmark som du 

besitter. Med jordbruksmark avses den sammanräk-

nade arealen av åker, permanent betesmark, perma-

nent gräsmark och permanenta grödor, inberäknat 

träda och tillfälligt icke odlad areal. 

 

Med sökande avses 

˗ en privatperson (= fysisk person), 

˗ en juridisk person, t.ex. aktiebolag, öppet bolag 

eller kommanditbolag, andelslag eller förening, 

˗ en sammanslutning av fysiska personer, t.ex. 

dödsbo eller beskattningssammanslutning, eller 

˗ ett offentligt samfund som bedriver jordbruk 

eller trädgårdsodling och äger eller besitter 

gårdsbruksenheten antingen helt eller delvis. 

 

På gårdsbruksenheten kan det även finnas flera än 

en odlare, dvs. enheten ägs eller besitts av en sam-

manslutning bestående av fysiska eller juridiska 

personer, vilken fungerar som lantbruksföretagare. 

Sammanslutningen antecknas som sökande när 

gårdsbruksenheten besitts av ett av fysiska eller 

juridiska personer bestående dödsbo, öppet bolag, 

kommanditbolag, aktiebolag eller andelslag eller en 

av fysiska eller juridiska personer bestående sam-

manslutning. Företagsformen bör framgå av sökan-

dens namn. Exempel: öppet bolag Ditt & Mitt eller 

dödsboet efter Sverre Petterson. 

 

Lägenhetssignum är den registerbeteckning i 

landsbygdsnäringsförvaltningens informationssy-

stem som landsbygdsnäringsmyndigheten har tillde-

lat gården. 

 

Anteckna antalet blanketter Å1b/102B som du 

lämnar in och ordningsnumret för den blankett 

Å1b/102B som du fyller i, dvs. vilken blankett  

 

 

 

 

Å1b/102B i ordningen det är fråga om. 

 

1. JORDBRUKSSKIFTESUPPGIFTER 

Summan av jordbruksskiftenas arealer på ett bass-

skifte ska vara lika stor som basskiftets areal.  

 

Kolumn A. Anteckna här hela det tiosiffriga sig-

numet för basskiftet, som anges i sammandraget 

över gårdens förhandsifyllda uppgifter eller det U-

signum för basskiftet som antecknats på Ändrings-

blanketten för basskiften 102C. 

. 

Kolumn B. Anteckna basskiftets namn på blanket-

ten. Basskiftets namn är ett namn som sökanden 

gett åt skiftet. 

 

Kolumn C. Anteckna jordbruksskiftets signum 

(bokstavsbeteckning) börjande med A. Om det 

finns flera jordbruksskiften så anteckna dem radvis 

under varandra. 

 

Obs. Dela inte upp vallar på basis av grödan. Dela 

däremot upp vallar på ett och samma basskifte i 

jordbruksskiften på basis av deras användningsän-

damål, med den noggrannhet som anges växtför-

teckningen (till exempel ensilage- och betesvallar 

var för sig). 

 

Kolumn D. Anteckna här jordbruksskiftets areal i 

hektar med två decimalers (= en ars) noggrannhet.  

 

Bifoga en jordbruksskifteskarta om det finns två 

eller flera jordbruksskiften på samma basskifte. 

Jordbruksskiftets officiella areal fås fram via rit-

ningen. 

 

2. ODLINGSUPPGIFTER 

Kolumn E. Anteckna odlad gröda, potatisens an-

vändningsändamål eller specialanvändning av 

åkern.  

 

Gör anteckningarna i enlighet växtförteckningen i 

Landsbygdsverkets Ansökningsguide, bilaga B. 

Observera att anmälan av växthusareal och icke 

odlad areal har ändrats. 

 

Ange i den här kolumnen förutom grödorna också 

bl.a. blandade växtbestånd, skiften för utsädespro-

duktion (vallväxter), trädgårdsväxter, skyddsrem-

sor, tillfälligt icke odlade arealer och trädor. 

 

  



 

 

Arealer som omfattas av ett miljöåtagande 

(Åland).  

 

Omfattar ett frivilligt komplement endast en del av 

basskiftet och den odlade grödan inte förutsätter att 

arealen avskiljs till ett separat jordbruksskifte, ska 

ett separat jordbruksskifte ändå bildas av den del av 

basskifte som det frivilliga komplementet omfattar.   

 

Exempel: På ett basskifte som är 5,00 hektar stort 

odlas havre på hela arealen men reducerad höstbe-

arbetning kommer att genomföras endast på 3,00 

hektar. Av basskiftets ska bildas två jordbruksskif-

ten, 2 hektar och 3 hektar, som båda har havre som 

odlad gröda. För skiftet som är 3,00 hektar anteck-

nas koden för reducerad höstbearbetning i kolumn 

I.          

 

Naturbeten: Ange namnet på det åtagande som 

naturbetet omfattas av 

– Naturbeten med höga naturvärden 

– Kulturmarksbeten 

– Naturbeten med riktade insatser  

 

Övriga naturbeten som uppräknas i Växtförteck-

ningen i Bilaga B i Landsbygdsverkets Ansök-

ningsguide 2016 berättigar inte till miljöersättning   

 

Av ett naturbete kan endast en del omfattas av ett 

åtagande om miljöersättning men då måste det av 

basskiftet bildas två separata jordbruksskiften.  

 

Jordbruksskiftena ska ritas in på en jordbruksskif-

teskarta och den odlade grödan på det jordbruks-

skifte som inte omfattas av åtagandet ska vara en 

annan än någon av de tre ovannämnda grödorna 

som berättigar till ersättning (t.ex. skogsbete eller 

hagmark trädbevuxet).       

 

Kolumn F. Ange sorten av spannmål, proteingrö-

dor, oljeväxter, oljelin, hampa, potatis samt utsä-

desproduktionsarealerna. Om du odlar hampa, ange 

i punkten tilläggsuppgifter hampans användnings-

ändamål, såningsdag och utsädesmängd kg/ha. I 

fråga om blandade bestånd (proteingrödor + 

spannmål) anges sorten enligt den komponent i 

utsädesblandningen vars andel är störst. 

 

Kolumn G. Ange utsädets kvalitet. Anteckna ko-

den S eller M i kolumnen. 

 

S = Certifierat utsäde 

M = Annat utsäde, dvs. gårdens eget utsäde = TOS 

 

Uppgifter om TOS-avgift samlas in i enlighet med 

bilaga D till Landsbygdsverkets Ansökningsguide. 

 

Exempel på ifyllandet av kolumnerna E, F och G. 

 

E 

Odlad gröda 

 

F 

Sort 

G 

Utsädets  

kvalitet 

Foderkorn Artturi S 

Blandning ärt/ 

bondböna/ 

sötlupin 

över 50 % + 

spannmål 

 

Karita 

 

M 

 

Kolumn H. Fyll i kolumnen ”Övergångsskede till 

ekologisk odling” i fråga om gårdens alla jord-

bruksskiften oberoende av om de omfattas av ett 

åtagande om ekologisk produktion eller inte. An-

mälan behövs för betalning av ersättning för ekolo-

gisk produktion, med tanke på kontrollsystemet för 

ekologisk produktion och för befrielse från förgrö-

ningens krav på grund av ekologisk produktion. 

 

Användning eller marknadsföring som ekoprodukt: 

 

Med övergångsskede (omläggningsskede) avses 

den tid under vilken skiftena ska odlas i enlighet 

med kraven för ekologisk produktion men det ännu 

inte är möjligt att marknadsföra produkterna under 

påskrifter som refererar till ekologisk produktion. 

 

Hos ettåriga växter omfattar övergångsskedet två år 

före sådden, hos vallväxter två år före skörden. Hos 

andra fleråriga växter (t.ex. rabarber, jordgubbe och 

äpple) omfattar övergångsskedet tre år före skörden. 

 

Användning eller marknadsföring som produkt i 

omläggning: 

 

Oberoende av växtarten är det ett krav att omlägg-

ningstiden har varit minst 12 månader före skörden. 

Obs! Produkter från ett jordbruksskifte där över-

gångsskedets första år pågår kan inte marknadsföras 

som produkter i omläggning.  

 

Övergångsskedet kan börja räknas tidigast fr.o.m. 

det datum då ansökan om anslutning till kontrollsy-

stemet har inkommit till Ålands landskapsregering. 

 

Anmäl jordbruksskiftets situation som följer: 

1 = övergångsskedets första år 

2 = övergångsskedets andra år 

3 = övergångsskedets tredje år 

4 = skiftet är i ekologisk odling 

5 = jordbruksskifte som enligt odlingsplanen ska 

övergå till ekologisk odling, men som tills vidare 

odlas konventionellt 

9 = permanent i konventionell odling 

 

Övergångsskedets första år är det kalenderår under 

vilket omläggningen har inletts på jordbruksskiftet. 

 



 

 

Koden 3 kan användas bara för jordbruksskiften där 

det odlas grödor som kräver ett treårigt övergångs-

skede. 

 

Koden 5 avser skiften som enligt odlingsplanen ska 

övergå till ekologisk odling 2017 eller senare, men 

som odlas konventionellt ännu stödåret 2016. 

 

Exempel 1: Du har ansökt om ett nytt åtagande om 

ekologisk produktion 2015. Det jordbruksskifte 

som berörs har i odlingsplanen som hör till åtagan-

det antecknats påbörja övergångsskedet till ekolo-

gisk odling först 2017. Under växtperioden 2016 

odlas det konventionellt potatis på skiftet. Anteckna 

härvid 5 i kolumn I. 

 

Exempel 2: Du anslöt dig till ekokontrollen våren 

2014. Omläggningen av skiftet till ekologisk odling 

inleddes i maj 2014. Hos ettåriga växter omfattar 

övergångsskedet två år före den första sådden av en 

gröda som avses bli marknadsförd som ekoprodukt. 

Du sår havre på skiftet i  maj 2016. Anteckna 4 i 

kolumn H år 2016. 

 

Exempel 3: Du anslöt dig till ekokontrollen våren 

2014. På skiftet odlades åren 2014 och 2015 vall i 

enlighet med villkoren för ekologisk produktion. 

Hos fleråriga vallväxter omfattar övergångsskedet 

två år före skörden. Anteckna ”4” i kolumn I år 

2016. 

 

Kolumn I. Anteckna vilket frivilligt komplement i 

dit åtagande om miljöersättning för balanserad 

användning av näringsämnen eller i dit åtagande om 

ekologisk produktion du tänker utföra på detta 

jordbruksskifte. 

 

1 = Reducerad höstbearbetning,  

2 = Förbättrad användning av stallgödsel,  

3 = Mekanisk ogräsbekämpning i potatisodling,  

4 = Odling av markförbättrande växter,  

– fånggröda: ange huvudgröda som odlad 

gröda i kolumn E 

– gröngödslingsvall: ange gröngödslingsvall 

som odlad gröda i kolumn E 

– saneringsväxt: ange saneringsväxten (vit-

senap, oljerättika, sammetsblomster, en 

blandning av dessa) som odlad gröda i ko-

lumn E.       

5 = Odling av dragväxter för bin, 

ange  

– honungsfacelia eller  

– växter för honungsproduktion  

som odlad gröda i kolumn E. Övriga växter 

berättigar inte till ersättning 

6 = Användning av täckmaterial för trädgårdsväx-

ter,   

7 = Alternativa bekämpningsmetoder (ange också 

metod med bokstaven nedan)  

 

a) Biologiska makroorganismpreparat 

b) Svamp-, virus och mikrobpreparat som 

sprids med pollinerande insekter 

c) Odlingstunnel 

d) Insektsnät 

e) Svamp-, virus och mikrobpreparat som 

sprids med växtskyddsspruta 

f) Mekanisk ogräsbekämpning med traktor-

driven brännare eller ogräsharv med optisk 

styrning 

 

Observera att det finns en minimiareal för varje 

frivilligt komplement.  

 

Minimiarealerna för  

– Reducerad höstbearbetning   

– Förbättrad användning av stallgödsel   

– Mekanisk ogräsbekämpning i potatisodling   

– Odling av markförbättrande växter    

– Användning av täckmaterial för  

är 1,00 hektar. 

 

Minimiarealen för  

– Odling av dragväxter för bin  

– Alternativa bekämpningsmetoder i trädgårds-

odling  

är 0,50 hektar 

 

Kontrollera att minimiarealen uppfylls.  

 

Naturbeten: Har du ett åtagande om Naturbeten 

med höga naturvärden eller ett åtagande om Kul-

turmarksbeten ska du anteckna ett kryss (X) i ko-

lumn I för de skiften som betas under stödåret. 

Minst 50 % av åtagandets areal måste betas årligen 

och ett enskilt bete kan under åtagandeperioden 

lämnas obetad under högst en betesperiod.     

 

Kolumn J. Endast gårdar i Nyland, Egentliga Fin-

land och på Åland kan anmäla arealer som arealer 

med ekologiskt fokus inom förgröningsstödet. 

Kryssa för punkten om du vill anmäla ett jordbruks-

skifte som ekologisk fokusareal. Som ekologisk 

fokusareal kan man anmäla trädesarealer (grön-

träda, stubbträda och svartträda), kvävefixerande 

grödor (ärter, bönor, lupiner (inte Alaskalupin, eller 

blomsterlupin), vicker, sojabönor, sötväppling, 

lusern, klöver och blandningar av dem på gårdens 

åkerareal), arealer med energiskog med kort om-

loppstid (vide eller asp) samt landskapselement som 

är skyddade enligt tvärvillkoren. 

 

Om du kryssar för något annat jordbruksskifte än de 

ovan nämnda beaktas detta inte som ekologisk 

areal. 

 

Kolumn K. Anteckna  

1, om skiftet är i din ägo 

2, om du har arrenderat skiftet genom ett skriftligt 

arrendeavtal 



 

 

3, om du arrenderar skiftet genom ett muntligt ar-

rendeavtal. 

 

Kolumn L. Ange arrendegivarens namn. 

 

 

3. SKIFTEN SOM ÄR MINDRE ÄN 0,05 HEK-

TAR OCH INTE HAR REGISTRERATS 

 

Kryssa för punkten om du i din besittning har skif-

ten som är mindre än 0,05 hektar och inte har regi-

strerats men som är i jordbruksanvändning. Genom 

att kryssa för punkten förbinder du dig att vid be-

hov uppge för myndigheterna var skiftena är be-

lägna. 

 

Att ett skifte är oregistrerat betyder att skiftet inte 

har tilldelats ett 10-siffrigt basskiftessignum och att 

det inte heller har någon digitaliserad areal och inte 

har registrerats i åkerskiftesregistret. 

 

Med användning för jordbruksändamål (jordbruks-

användning) avses användningsformerna åker, 

permanent betesmark, permanent gräsmark och 

permanent gröda som det berättas om i Lands-

bygdsverkets Basguiden till stödansökan på adres-

sen mavi.fi. Iaktta åtminstone tvärvillkoren på skif-

tet. Du behöver här inte anmäla arealer som ingår i 

sådan tomtmark som omger ett bostadshus eller 

finns i omedelbar närhet av bostadshuset.  

 

Besittning av skiftet (innehav av skiftet) innebär att 

du äger skiftet eller att du arrenderar skiftet av 

markägaren. 

 

Inga arealbaserade stöd betalas för skiften som är 

mindre än 0,05 hektar. 

 

 

4. TILLÄGGSUPPGIFTER 

 

Anmäl här t.ex. 

 om du inte söker miljöersättning för något 

jordbruksskifte 

 de utsädesmängder som åtgått vid sådd av 

ett skifte som anmälts vara gröngödsling-

svall samt de växtslag som använts  

 de skiften som används för frilandsodling 

av grönsaker som inte är avsedda att an-

vändas som livsmedel 

 jordbruksskiften som är i gemensamt bruk. 

Rita in dessa skiften på en papperskarta 

och lämna in kartorna till kommunen 

 användningsändamålet, såningsdatum och 

såningsmängden kg/ha i fråga om hampa 

 precisera den odlingsgröda som du har 

valt, när du anmäler t.ex. en trädgårdsväxt 

som inte har en egen växtkod 

 I tilläggsuppgifterna om ett jordbruksskifte 

ska du invid odlingsarealen och växterna 

ange om odlingsväxternas rötter inte har 

kontakt med marken.    

 

 

Till den minimiareal på fem hektar som är ett vill-

kor för utbetalning av husdjursstöd kan också räk-

nas naturängar och naturbeten som är i bruk samt 

öppna hagmarker som är i bruk, om du använder 

dem till foderproduktion eller som betesmark för 

dina husdjur. Naturängar och naturbeten samt 

öppna hagmarker kan du beakta i minimiarealen för 

stödet till svin- och fjäderfähushållningen endast 

om du inte alls har anmält någon stödberättigande 

areal (hektar åker) i stödansökan för stödåret. Ge en 

utredning över användningen av dessa naturängar 

eller naturbeten eller öppna hagmarker i denna 

punkt eller på en separat bilaga. 

 

 

5. UNDERSKRIFT 

 

Blanketten ska dateras. Alla som äger gården eller 

de som arrenderar hela gården ska underteckna 

blanketten. Underskriften av alla ägare kan komp-

enseras med en underskrift av den som har bemyn-

digats i fråga om ansökningar om jordbrukarstöd, 

med en fullmakt eller med namnteckningsrätt (det 

sistnämnda alternativet gäller bolagsformer). 

 

 

 

 


