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1. INLEDNING 

 

 

Hos Ålands landskapsregering kan du an-
söka om  

- miljöersättning, 
- ersättning för ekologisk produktion  
- kompensationsersättning  

 
I dessa Ansökningsanvisningar kan du läsa 
om ansökningsförfarandet år 2016 och om 
annat som är viktigt att minnas när du ansö-
ker om ovan nämnda ersättningar.  
 

Miljöersättningen, ersättningen för ekolo-
gisk produktion och kompensationsersätt-
ningen ingår i landskapsregeringens ”Lands-
bygdsutvecklingsprogram 2014 – 2020”.  
 
Från och med år 2015 finansierar EU 36,5 % 
av dessa stöd från Europeiska jordbruksfon-
den för landsbygdsutveckling (EJFLU) medan 
resterande 63,50% betalas av landskapet 
Åland.  

 

Miljöersättningen och ersättningen för eko-
logisk produktion utgör en ersättning för de 
inkomstbortfall och kostnader som föran-
leds av genomförande av åtgärden medan 
kompensationsersättningen ska kompen-
sera extrakostnader och inkomstbortfall för 
jordbruksproduktion som bedrivs i områden 
med särskilda begränsningar.  
 

Begränsad möjlighet att ansöka om nya 
åtaganden år 2016 

Miljöersättning för olika miljöförbättrande 
insatser och ersättning för ekologisk pro-
duktion beviljas på basen femåriga åtagan-
den. 
 
På grund av att den arealmässiga målsätt-
ningen för ekologisk odlad areal på Åland 
redan har överskrits med de åtaganden som 

påbörjades år 2015 och de för ekologisk 
produktion budgeterade medlen därmed 
beräknas vara uppbundna i dessa åtaganden 
kommer det inte att vara möjligt att ansöka 
om nya femåriga åtaganden om ekologisk 
produktion år 2016.  
 
Till följd av att en större del av programbud-
geten än beräknat förmodligen kommer att 
bindas upp i de femåriga åtaganden om 
ekologisk produktion som påbörjades år 
2015 har möjligheten att ingå nya åtagan-
den om miljöersättning begränsats år 2016 
till 

- Balanserad användning av närings-
ämnen och 

- Anläggning av skyddszon  
 
En ny bedömning av möjligheten att kunna 
påbörja nya femåriga åtaganden om ekolo-
gisk produktion och om miljöersättning år 
2017 görs efter att den slutliga beräkningen 
av ersättningen för år 2015 och 2016 har 
gjorts.  
 

Ändrade regler för minskning av åtagan-
dets areal  

Reglerna för minskning av åtagandets areal 
vid överföring av skiften mellan gårdarna 
har ändrat. Ändringen förutsätter dock ännu 
ett slutligt godkännande av EU-
kommissionen, se kapitel 4 och 5.  
 

Årets ansökningsperiod   

Årets ansökningsperiod har senarelagts. 
Ansökningar kan lämnas i elektroniskt och 
på papper från och med den 9 maj 2016 och 
den sista dagen för att lämna in ansöknings-
handlingar är den 15 juni 2016.  
 



 

 

2. ANSÖKNINGSFÖRFARANDET ÅR 2016 

 

 

 

2.1 Ansökningstid 

De ersättningar som du ansöker om hos 
Ålands landskapsregering ingår i den sam-
lade stödansökan och du kan göra din ansö-
kan elektroniskt via Viputjänsten på adres-
sen https://vipu.mavi.fi. I vissa fall behöver 
du dock fylla i en pappersblankett (se punkt 
2.2).  
 
Du kan heller inte lämna in eventuella bila-
gor elektroniskt.     
 

Lämna in din ansökan senast den 15 juni 
2016 elektroniskt via Viputjänsten eller på 
pappersblanketter till Ålands landskapsre-
gering. 
 

Gör du din ansökan elektroniskt i Viputjäns-
ten ska du lämna in din ansökan senast den 
15 juni 2016 kl. 23.59.  
 

Du kan inte lämna in en elektronisk ansökan 
för sent. Använd pappersblanketter om du 
lämnar in din ansökan försenad efter att 
Viputjänsten har stängts.  
 
Du har själv ansvaret för att din ansökan 
kommer fram. I samband med den elektro-
niska stödansökan tolkas begreppet oöver-
stigligt hinder (force majeure) på samma 
sätt som i fråga om ansökningar på pap-
persblanketter. Det innebär att de oöver-
stigliga hindren ska vara oförutsägbara och 
att du inte får ha någon möjlighet att på-
verka dem. Oöverstigliga hinder prövas 
alltid från fall till fall och utgående från vad 
som sägs i EU-rättsakterna och de nationella 
författningarna. Exempelvis serverstörning-
ar, elavbrott eller datorfel kan i första hand 
inte tolkas som oöverstigliga hinder. Skicka 
därför din ansökan i god tid före sista an-
sökningsdagen. 

 

Ansökningshandlingar i pappersformat ska 
inlämnas till Ålands landskapsregering sen-
ast den 15 juni 2016  kl. 16.15.  
 
Du kan lämna dina ansökningshandlingar 
direkt till landskapsregeringens registrators-
kontor (Strandgatan 37) eller sända dem per 
post.  
 
Ansökningshandlingar som skickas per post 
ska riktas till  

Ålands landskapsregering 
PB 1060 
22111 Mariehamn 
 

Lämnar du in ansökningshandlingar på pap-
per anses de ha inkommit inom ansöknings-
tiden om de försetts med landskapsrege-
ringens mottagningsstämpel eller postats till 
landskapsregeringen senast den sista an-
sökningsdagen.  
 

Postar du dina ansökningshandlingar den 
sista ansökningsdagen ska du skriva ditt 
namn och din adress på kuvertet. Kuvertet 
ska förses med poststämpel vid ett postkon-
tor.  
 

Anmälan om ändringar i såningsarealer  

På grund av den senarelagda ansökningspe-
rioden görs ingen separat anmälan om så-
ningsarealer i år (blankett 117). Du kan fram 
till och med 15.6.2016 ändra uppgifter i din 
stödansökan.  
 
Vill du korrigera en ansökan som du har 
lämnat in elektroniskt måste du återta 
sändningen och korrigera den ändrade upp-
giften. Skicka sedan iväg ansökan på nytt. En 
elektronisk ansökan kan du inte korrigera 

https://vipu.mavi.fi/
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genom att sända bara en del av uppgifterna 
på nytt.  
 
Observera att du först måste återta Ålands 
stödansökan för att du ska kunna återta din 
Huvudstödansökan även om du inte behö-
ver göra ändringar i Ålands stödansökan.  
Kom ihåg att också sända iväg Ålands stöd-
ansökan på nytt efter att du har sänt i väg 
den korrigerade Huvudstödansökan. 
      
Behöver du göra ändringar enbart i Ålands 
stödansökan behöver du inte återta Huvud-
stödansökan.  
   
Har du lämnat in din ansökan på papper ska 
du fylla i en ny blankett bara beträffande de 
uppgifter som du vill ändra. Skriv i punkten 
”Tilläggsuppgifter” på blanketten att det är 
fråga om en korrigering av uppgifterna på 
en blankett som du lämnade in tidigare och 
att den tidigare inlämnade blanketten gäller 
till övriga delar.     
  

Försenade ansökningar och bilagor  

Du kan mista stöden helt eller delvis om du 
inte lämnar in din ansökan inom utsatt tid, 
eller om uppgifterna i eller bilagorna till 
ansökan är bristfälliga. 
 

Försenas din ansökan med högst 25 kalen-
derdagar minskas det stöd som beviljas med 
1 procent per arbetsdag som ansökan är 
försenad. Ingen ersättning beviljas om an-
sökan försenas med mer än 25 kalenderda-
gar.  
 
I år är sista möjliga datum att lämna in en 
försenad ansökan den 11 juli. Ersättningen 
minskas då med 18% på grund av förse-
ningsdagar. Ansökningar som lämnas in från 
och med den 12 juli avslås.  
 
En för sent inlämnad bilaga leder vanligtvis 
inte till att ansökan försenas. Inlämnandet 
av bilagor kan dock vara ett villkor för bevil-
jande eller utbetalning av ersättning varvid 

ersättning inte kan betalas innan bilagorna 
har lämnats in. 
 

2.2 Ansökningsmaterial  

De förhandsifyllda ansökningsblanketterna 
som tidigare har skickats till gårdarna finns 
inte längre.   
 
Har du ansökt om jordbruksstöd år 2015 
erhåller du däremot 1-3 försändelser med 
uppgifter från landsbygdsnäringsförvalt-
ningens datasystem.  
 

Förifyllda gårdsuppgifter 

Ur det sammandrag över gårdens uppgifter 
som Landsbygdsverket har skickat hem till 
dig i april hittar du uppgifter om basskifte-
nas ersättningsberättigande. Samma uppgif-
ter syns i Viputjänstens myndighetsruta när 
du gör din ansökan elektroniskt.   
 
Om det i punkten för ersättningsberättigan-
det står Ja kan du erhålla kompensationser-
sättning, miljöersättning och ersättning för 
ekologisk produktion för skiftet. Endast LFA 
betyder att endast kompensationsersätt-
ning beviljas för skiftet och Nej betyder att 
skiftet inte är ersättningsberättigande.    
 

Uppgifter om gårdens åtaganden   

Från landskapsregeringen har du erhållit en 
sammanfattning av de stöd och åtaganden 
som i landsbygdsnäringsförvaltningens da-
tasystem finns registrerade på din gård 
utgående från din ansökan år 2015. I Vipu-
tjänsten (https://vipu.mavi.fi) kan du se 
vilka åtaganden som finns registrerade på 
din gård men uppgifter om de valda frivilliga 
komplementen finns bara på utskriften.     
 

Skiftesförteckning 

Du har också erhållit en förteckning över de 
skiften som ingår i ditt åtagande/dina åta-

https://vipu.mavi.fi/
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ganden. Efter som åtagandet om balanserad 
användning av näringsämnen ska omfatta 
gårdens all åkermark, förutom den mark 
som ingår i ett åtagande om ekologisk pro-
duktion eller i ett åtagande om anläggning 
av skyddszon, har ingen separat förteckning 
skickats över de skiften som ingår i ditt åta-
gande om balanserad användning av nä-
ringsämnen.  
 
Du kan i Viputjänstens myndighetsruta för 
basskiften kontrollera till vilket åtagande 
dina skiften hör.     
 
Hör skiftet till ett åtagande om balanserad 
användning av näringsämnen står det ”Ja” 
under rubriken ”Förbindelseskifte för miljö-
ersättning”.   
 
Hör skiftet till ett åtagande om ekologisk 
produktion står det ”Ja” under rubriken 
”Förbindelseskifte för ekologisk produktion”. 
  
Övriga åtaganden syns längst ner i rutan 
under rubriken ”På basskiftet ikraftvarande 
specialmiljöstöd”. 
 

Stödansökan  

Ansökan om det femåriga åtagandet och 
ansökan om den årliga utbetalningen ska 
göras på blanketter som landskapsregering-
en har fastställt.  
 
De blanketter som du behöver för ansöka 
om utbetalning av miljöersättning, ersätt-
ning för ekologisk produktion och kompen-
sationsersättning kan du fylla i elektroniskt i 
Vipu-tjänsten på adressen 
https://vipu.mavi.fi.   
 
Elektroniskt kan du dessutom ansöka om 
åtagande om miljöersättning för balanserad 
användning av näringsämnen.  
 

När behövs pappersblanketter 

Gör du din ansökan om utbetalning elektro-
niskt behöver du komplettera din ansökan 
med en pappersblankett om du vill göra 
ändringar i ditt åtagande. 

Lämna på papper in blankett Å2b om du gör 
ändringar i åtagandets frivilliga komplement 
eller gårdstyp (se punkt 4.2 och 5.2)  

 
År 2016 kan du undantagsvis frånträda ditt 
åtagande om balanserad användning av 
näringsämnen eller ditt åtagande om ekolo-
gisk produktion på grund av att åtagandets 
basnivå/minimikrav har ändrat (se punkt 4.1 
och 5.1).  Vill du frånträda ditt åtagande ska 
du på papper lämna in blankett Å2d.  
 
Övertar du skiften till ditt åtagande från en 
annan persons åtagande ska du på papper 
på blankett Å2f ansöka om att få öka area-
len i ditt åtagande (se punkt 4.9 och 5.9) 
 
Du behöver en pappersblankett om du an-
söker om åtagande om anläggning av 
skyddszon (blankett Å10) eller kompletterar 
din ekoproduktion med ekologiska husdjur 
(blankett Å16).  
 
Vill du göra hela din ansökan om utbetal-
ning på papper ska du använda blankett 
Å1a, Å1b/102c och vid behov blankett Å2a. 
Observera att blanketterna inte längre är 
förhandsifyllda. Fyll därutöver i blankett Å1 
om du ansöker om åtagande om balanserad 
användning av näringsämnen.  
 

Du kan skriva ut blanketterna och villkoren 
från landskapsregeringens webbplats 
http://www.regeringen.ax/naringsliv-
foretagande/lantbruk/arealstod-inom-
lantbruket 
 
Du kan vid behov få en utskrift av blanket-
terna och villkoren från landskapsregering-
en.   
 

https://vipu.mavi.fi/
http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
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Läs villkoren noggrant innan du ansöker om 
åtagande. 
 

2.3 Basskiftesändringar 

Du kan göra basskiftesändringar i enlighet 
med anvisningarna i Landsbygdsverkets 
Basguide till stödansökan 2016. Delningar, 
sammanslagningar och gränskorrigeringar 
behöver inte anmälas på pappersblanketter 
till Ålands landskapsregering. Gör du din 
ansökan elektroniskt behöver du heller inte 
anmäla nya basskiften separat till Ålands 
landskapsregering.  
 
I vissa fall kan skiftets ersättningsberätti-
gande och anslutning till ett åtagande be-
gränsa möjligheten att göra basskiftesänd-
ringar.  

Delning 

Skiftets ersättningsberättigande eller an-
slutning till ett åtagande begränsar inte 
möjligheten att dela ett basskifte. 
 
Alla skiften som uppstår vid delning av ett 
basskifte får automatiskt samma ersätt-
ningsberättigande som moderskiftet. De nya 
skiftena ansluts också automatiskt tillbaka 
till åtagandet.   
 
Vill du ta bort från ditt åtagande något av de 
basskiften som uppstod vid delningen ska 
du lämna in blankett Å2b till Ålands land-
skapsregering, se även punkt 4.7 och 5.7.  
 

Sammanslagning 

I vissa fall kan skiftets ersättningsberätti-
gande och anslutning till ett åtagande be-
gränsa möjligheten att sammanslå basskif-
ten.  
 
Vid sammanslagning av basskiften kontroll-
eras skiftets ersättningsberättigande. Det är 
inte möjligt att sammanslå ett ersättnings-
berättigande skifte med ett icke ersätt-

ningsberättigande skifte, förutom om det 
icke ersättningsberättigande skiftet är högst 
0,10 hektar (se nedan). Det är heller inte 
möjligt att sammanslå ett ersättningsberät-
tigande naturbete (Ja) med ett naturbete 
som endast är berättigat till kompensat-
ionsersättning (Endast LFA)  
 
Vid sammanslagningar kontrolleras också 
huruvida basskiftet är anslutet till ett åta-
gande. Basskiften som är anslutna till ett 
åtagande om balanserad användning av 
näringsämnen eller till ett åtagande om 
ekologisk produktion kan inte sammanslås 
med ett basskifte som är anslutet till en 
annan åtagandetyp eller som inte är anslu-
tet till något åtagande.   
 

Anslutningen till ett åtagande om skötsel av 
kulturmark eller till ett åtagande om skötsel 
av naturbeten med höga naturvärden för-
hindrar teknist inte sammanslagningen av 
skiftet med ett skifte som hör till en annan 
åtagadetyp eller med ett skifte som inte är 
anslutet till ett åtagande. Enligt stödvillko-
ren är det dock inte möjligt att öka åtagan-
dets areal eller att genom sammanslagning 
av skiften överföra areal från ett åtagande 
till ett annat.  

Korrigering av basskiftets gränser 

Skiftets ersättningsberättigande och anslut-
ning till ett åtagande hindrar inte korrige-
ringen av basskiftets gränser. Du kan dock 
förstora ett ersättningsberättigande bas-
skifte med högst 0,10 hektar genom yttre 
och inre gränskorrigeringar, se nedan.  

Fogande av små icke ersättningsberätti-
gande åkerarealer om högst 0,10 hektar 
till ett ersättningsberättigande basskifte 

År 2016 kan du foga ett högst 0,10 hektar 
stort område som inte berättigar till ersätt-
ning till ett ersättningsberättigande bas-
skifte. Sådana områden är till exempel rör-
lagda utfallsdiken mellan basskiften eller 
åkerholmar som har iståndsatts i odlings-
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bart skick. 
 

Områdena som läggs till kan vara flera till 
antalet, men den sammanlagda ökningen till 
följd av  

- gränskorrigering och  
- sammanslagning med ett icke er-

sättningsberättigande skifte 
får vara högst 0,10 hektar per basskifte.  
 

Ett område som fogas till ett basskifte 
måste vara odlingsbart från och med 
1.5.2016. Ansöker du också om grundstöd 
för arealen ska arealen vara odlingsbar åker 
från och med 1.1.2016 
 
Lägg till området i första hand genom kart-
korrigering så att du ändrar de befintliga 
skiftenas gränser eller genom att du tar bort 
en högst 0,10 hektar stor åkerholme helt 
och hållet. Du behöver inte särskilt ansöka 
om ersättningsberättigande för förstoringar 
som sker genom gränskorrigering. Har det 
område som ska läggas till redan blivit inrät-
tat till ett eget basskifte som är högst 0,10 
hektar stort kan du hos kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet ansöka om att slå 
samman skiftena.  
 

Om arealen du tillägger ser ut att vara något 
annat än åker (t.ex. dike, lada, stenhög) eller 
naturbete ska du i tilläggsuppgifterna för 
kartkorrigeringen eller basskiftesändringen 
anmäla när arealen har röjts till odlingsare-
al. 
 

Grundande av nya basskiften 

Helt nya basskiften (basskiften som inte har 
haft ett 10-siffrigt signum tidigare) blir inte 
automatiskt ersättningsberättigande år 
2016. 
 
Du kan i Viputjänstens tilläggsuppgifter om 
basskiftet ansöka om ersättningsberätti-
gande. Gör du din ansökan på papper ska 
du i kolumn D på blankett Å2a ansöka om 
ersättningsberättigande för basskiftet.  

Besittningsöverföringar 

Gör anmälan om besittningsöverföringar 
(köp, försäljning, arrendering) av basskiften 
senast 15.6.2016. 
 
Du kan göra anmälan elektroniskt i 
Viputjänsten genom att ta bort eller lägga 
till basskiften i din besittning eller på papper 
på blankett Å2a. Gör du din anmälan 
elektroniskt behöver du inte lämna in någon 
pappersblankett.  
 
Observera att besittningsöverföringar på-
verkar arealen som omfattas av ditt åta-
gande.   
 

Passivering av skiften 

Du kan ta basskiften permanent ur jord-
bruksanvändning (passivera). Anmäl detta 
på Landsbygdsverkets blankett 102C.  Ob-
servera att detta minskar arealen i ditt åta-
gande/dina åtaganden, se punkt 4.7 och 5.7. 
 

2.4 Ändringar i basnivån och minimikraven 

När du ingår eller har ingått ett femårigt 
åtagande om balanserad användning av 
näringsämnen eller ett åtagande om ekolo-
gisk produktion förbinder du dig också att 
iaktta den basnivå som fastställts för varje 
enskild insats som ingår i åtagandet och 
minimikraven för användning av gödselme-
del och bekämpningsmedel. För dessa beta-
las ingen ersättning, men iakttagandet av 
dem är ett krav för erhållande av ersätt-
ningen.  
 
Basnivån för ett åtagande om balanserad 
användning av näringsämnen och mini-
mikraven i ett åtagande om ekologisk pro-
duktion har ändrat för fosforgödslingsens 
del. Den högsta tillåtna mängden fosfor som 
enligt gödselmedelslagstiftningen (JSMf 
24/11) får användas för åkergrödor har 
sänkts från 350 kg/ha till 325 kg/hektar 
under en femårsperiod. Den mängd som 
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under en femårsperiod får användas till 
trädgårdsväxter har sänkts från 575 
kg/hektar till 560 kg/hektar.   
 
Du kan i år undantagsvis frånträda ditt åta-
gande om balanserad användning av nä-
ringsämnen och ditt åtagande om ekologisk 
produktion utan återkrav på grund av att 
åtagandets basnivå och minimikrav har 
ändrat.  
 
Vill du frånträda ditt åtagande ska du lämna 
in blankett Å2d till Ålands landskapsrege-
ring.  
 

2.5 Ansökan om åtagande  

För att du ska kunna erhålla miljöersättning 
eller ersättning för ekologisk produktion ska 
du ingå ett femårigt åtagande vilket inne-
bär att du förbinder dig att utföra de insat-
ser som ingår i åtagandet.  
 
På grund av att den arealmässiga målsätt-
ningen för ekologisk odlad areal på Åland 
redan har överskrits med de åtaganden som 
påbörjades år 2015 och de för ekologisk 
produktion budgeterade medlen därmed 
beräknas vara uppbundna i dessa åtaganden 
kommer det inte att vara möjligt att ansöka 
om nya femåriga åtaganden om ekologisk 
produktion år 2016.  
 
Har du ett åtagande om ekologisk växtpro-
duktion från år 2015 kan du dock ingå ett 
åtagande för ekologisk husdjursproduktion 
redan år 2016. Ansökan om åtagande görs 
på blankett Å16. Blanketten kan inte fyllas i 
elektroniskt.   
 

Möjligheten att ingå nya åtaganden om 
miljöersättning har år 2016 begränsats till  

- Balanserad användning av närings-
ämnen och 

- Anläggning av skyddszon  
 

Ansökan om åtagande om miljöersättning 
för balanserad användning av näringsämnen 

kan lämnas in elektroniskt eller på papper 
på blankett Å1.  
 
Ansökan om anläggning av skyddszon kan 
endast göras på papper på blankett Å10. 
 

Läs noggrant villkoren för erhållande av 
ersättning innan du lämnar in din ansökan. 
 
Villkoren kan du erhålla från landskapsrege-
ringens webbplats www.regeringen.ax eller 
som utskrifter från landskapsregeringen. 
 

2.6 Ansökan om utbetalning 

Har du ett åtagande om miljöersättning 
eller ett åtagande om ekologisk produktion 
från år 2015 eller ingår du ett nytt åtagande 
år 2016 måste du årligen ansöka om utbe-
talning av ersättningen, också det år som du 
ingår åtagandet.  
 

Lämnar du inte in den årliga ansökan om 
utbetalning anses du frånträda ditt åta-
gande och ersättning som redan beviljats 
dig kan återkrävas.  Även om du enbart 
odlar sådana grödor som inte är stödberät-
tigade måste du lämna in den årliga ansö-
kan om utbetalning för att ditt åtagande ska 
förbli i kraft. 
 

Har du inte kunnat lämna in din ansökan om 
utbetalning på grund av orsaker som kan 
betraktas som force majeure (se punkt 3.8) 
blir ditt åtagande i kraft och ingen återbe-
talning krävs.   
 

Kompensationsersättning kan sökas för ett 
år i gången och förutsätter inget femårigt 
åtagande men utbetalningen förutsätter att 
du lämnar in en ansökan om utbetalning.  

 

Ansökan om utbetalning av miljöersättning, 
ersättning för ekologisk produktion och 
kompensationsersättning kan göras 
elektroniskt via Viputjänsten (se punkt 2.7) 
eller på papper (se punkt 2.8).  

  

http://www.regeringen.ax/
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2.7 Elektronisk stödansökan 

Av de blanketter som ska inlämnas till land-
skapsregeringen kan en del lämnas in 
elektroniskt via Viputjänsten på adressen 
https://vipu.mavi.fi.  
 
Mera information om Viputjänsten finns att 
läsa i kapitel 5.2 i Landsbygdsverkets Bas-
guide till stödansökan 2016 och på Lands-
bygdsverkets hemsida www.mavi.fi. Välj e-
tjänster och information om Vipu.  
 

För att fylla i och skicka elektroniska blan-
ketter behöver du åtkomsträttigheter till 
Viputjänsten. Du kan ansöka om åtkomst-
rättigheter hos landsbygdsnäringsmyndig-
heten för din kommun.   
 

I Viputjänsten hittar du både Landsbygds-
verkets Huvudstödansökan och Ålands 
stödansökan (Åland, miljöersättning, LFA 
och ekologisk produktion).   
 

Börja med att fylla i Huvudstödansökan med 
basskiftets och jordbruksskiftets uppgifter i 
enlighet med anvisningar från Landsbygds-
verket. Efter det kan du flytta dig till Ålands 
stödansökan. 
 

Jordbruksskiften som omfattas av ett mil-
jöåtagande på Åland  

När du via Huvudstödansökan fyller i uppgif-
terna om dina basskiften och jordbruksskif-
ten elektroniskt i Viputjänsten används 
dessa uppgifter automatiskt också för de 
stöd som du ansöker om hos Ålands land-
skapsregering.  
 

Notera att du i Ålands stödansökan inte 
längre kan uppge eller ändra bas- och jord-
bruksskiftets uppgifter. Vill du ändra på 
skiftesuppgifterna måste du gå tillbaka till 
Huvudstödansökan. Notera därför följande:  
 

Skiften med frivilliga komplement 

Har du valt frivilliga komplement till dit 

åtagande om balanserad användning av 
näringsämnen eller till ditt åtagande om 
ekologisk produktion ska du i Ålands stöd-
ansökan specificera på vilka skiften du avser 
genomföra insatsen.  
   
Omfattas endast en del av ett basskifte av 
ett frivilligt komplement och den odlade 
grödan inte i övrigt förutsätter att arealen 
avskiljs till ett separat jordbruksskifte, ska 
ett separat jordbruksskifte ändå bildas av 
den del av basskiftet som det frivilliga kom-
plementet omfattar.   
 

Exempel: På ett basskifte som är 5,00 hek-
tar stort odlas havre på hela arealen men 
reducerad höstbearbetning kommer att 
genomföras endast på 3,00 hektar. Av bass-
skiftets ska bildas två jordbruksskiften, 2 
hektar och 3 hektar, som båda har havre 
som odlad gröda. För skiftet som är 3,00 
hektar anges det frivilliga komplementet.  
 

Odling av markförbättrande växter 

Omfattar ditt åtagande odling av markför-
bättrande växter ska du välja gröda på jord-
bruksskiftet enligt följande:  

- fånggröda: ange huvudgrödan som 
odlad gröda 

- gröngödslingsvall: ange gröngöds-
lingsvall som odlad gröda  

- saneringsväxt: ange saneringsväxten 
(vitsenap, oljerättika, sammets-
blomster, en blandning av dessa) 
som odlad gröda  

Odling av dragväxter för bin 

Omfattar ditt åtagande odling av dragväxter 
för bin ska du ange  

- honungsfacelia eller  
- växter för honungsproduktion   

som odlad gröda. Övriga växter berättigar 
inte till ersättning. 
 

https://vipu.mavi.fi/
http://www.mavi.fi/
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Naturbeten  

Ange som odlad gröda namnet på det åta-
gande som naturbetet omfattas av 

- Naturbeten med höga naturvärden 
- Kulturmarksbeten 
- Naturbeten med riktade insatser  

 

Övriga naturbeten som uppräknas i Växtför-
teckningen i Bilaga B i Landsbygdsverkets 
Ansökningsguide 2016 berättigar inte till 
miljöersättning.   
 

Observera att arealen i ett åtagande om 
skötsel av kulturmark, skötsel av naturbeten 
med höga naturvärden eller riktade insatser 
på naurbeten inte får öka under åtagande-
perioden. Arealen på det jordbruksskifte 
som ingår i ditt åtagande ska därför vara lika 
stort under hela åtagandeperioden med 
undantag av högst 0,10 hektar stor ökning 
per basskifte som beskrivs i punkt 4.5 och 
5.5.       
 
Ingår endast en del av ett naturbete i ett 
åtagande om miljöersättning ska du av bass-
skiftet bilda två separata jordbruksskiften. 
Dela basskiftet i flera jordbruksskiften också 
i de fall att basskiftet omfattas av flera åta-
ganden. 
    

Exempel: På ett naturbete som är 8 hektar 
stort ingår 2 hektar i ett åtagande om na-
turbeten med höga naturvärden, 4 hektar i 
ett åtagande om skötsel av kulturmark och 
2 hektar är skogsbete som inte uppfyller 
villkoren för något miljöåtagande. Av bass-
skiftet bildas då tre jordbruksskiften.   
 

Ålands stödansökan 

Efter att du har fyllt i Huvudstödansökan 
kan du övergå till Ålands stödansökan.  
 

Du kan via Viputjänsten ansöka om utbetal-
ning av miljöersättning, ersättning för eko-
logisk produktion och kompensationsersätt-
ning. Du kan också ansöka om åtagande om 
miljöersättning för balanserad användning 

av näringsämnen.  
 

Kryssa för de stöd om vilka du ansöker om 
utbetalning. Ansöker du om utbetalning av 
miljöersättning eller ersättning för ekologisk 
produktion måste du ha ett gällande åta-
gande. I år har möjligheten att ingå nya 
åtaganden begränsats, se kapitel 1.  
 
Har du inget gällande åtagande om balanse-
rad användning av näringsämnen från förut 
kan du via Viputjänsten ansöka om åta-
gande samtidigt som du ansöker om utbe-
talning.  Läs noggrant villkoren innan du 
ingår åtagandet.   
 

Du kan inte lämna in ansökan om åtagande 
om anläggning av skyddszon eller ansökan 
om åtagande om ekologisk produktion 
elektroniskt via Viputjänsten.  
 

Gårdstyp 

Ansöker du om åtagande om balanserad 
användning av näringsämnen ska du ange 
din gård antingen som husdjursgård eller 
som växtodlingsgård. Även om du har ett 
åtagande från år 2015 ska du ange gårdsty-
pen i årets ansökan om utbetalning. Obser-
vera att gårdstypen inte kan ändra under 
åtagandeperioden förutom i vissa fall (se 
punkt 4.2 och 4.3).  
 
Vill du ändra gårdstypen ska du lämna in 
blankett Å2b.  Blanketten kan inte lämnas 
in elektroniskt.  
 

Frivilliga komplement 

Omfattar ditt åtagande om balanserad an-
vändning av näringsämnen eller ditt åta-
gande om ekologisk produktion frivilliga 
komplement ska du specificera på vilka 
skiften du avser genomföra insatserna.    
 
Kryssa för de frivilliga komplement som 
ingår i ditt åtagande. Observera att det inte 
är möjligt att välja nya frivilliga komplement 



 

  

 

14 

under åtagandeperioden. Vill du frånträda 
ett frivilligt komplement som du valde till 
ditt åtagande i fjol ska du lämna in blankett 
Å2b.   
 

När du kryssar för ett frivilligt komplement 
får du upp automatiskt de skiften som det 
är möjligt att genomföra det frivilliga kom-
plementet på (klicka på > i den gråa balken). 
 

Kryssa för de skiften som du tänker genom-
föra det frivilliga komplementet på. Ser du 
inte något skifte i förteckningen beror det 
på att du inte odlar en sådan gröda som 
möjliggör valet av det frivilliga komplemen-
tet.     
 

Har du redan valt ett frivilligt komplement 
och får upp ett stop-märke när du väljer ett 
frivilligt komplement till för skiftet betyder 
det att de två frivilliga komplementen inte 
går att kombinera med varandra. 

 

För ett skifte som används för odling av 
trädgårdsväxter är det möjligt att välja end-
ast antingen  

˗ användning av täckmaterial för 
trädgårdsväxter eller 

˗ alternativa bekämpningsmetoder i 
trädgårdsodling  

 

För ett skifte för vilken det valts   
˗ användning av täckmaterial för 

trädgårdsväxter eller 
˗ alternativa bekämpningsmetoder i 

trädgårdsodling  
kan inte något annat frivilligt komplement 
väljas.  

 

På ett skifte är det inte möjligt att välja både 

fånggröda och reducerad höstbearbetning.  

 

För skiften på vilka det odlas kummin kan 
inte väljas  

˗  användning av täckmaterial för 
trädgårdsväxter eller 

˗ alternativa bekämpningsmetoder i 
trädgårdsodling  

Har du valt frivilliga komplement till ditt 
åtagande om ekologisk produktion måste 
du ha anmält i jordbruksskiftets uppgifter 
(via Huvudstödansökan) att skiftet är i eko-
logisk produktion (koderna 1-4) innan du 
kan välja frivilliga komplement på sådana 
skiften som omfattas av ett åtagande om 
ekologisk produktion.  
 
I Viputjänsten finns ingen funktion som 
kontrollerar att minimiarealen för de frivil-
liga komplementen uppfylls. Kontrollera 
detta manuellt innan du sänder in din an-
sökan.  
    

Naturbeten 

Har du ett åtagande om skötsel av kultur-
mark eller skötsel av naturbeten med höga 
naturvärden ska du årligen ange vilka beten 
som kommer att betas under betespe-
rioden. Minst halva åtagandearealen måste 
betas årligen och ett bete kan lämnas obe-
tat under en betessäsong.    
 
Djurtätheten på den areal som omfattas av 
åtagandet om skötsel av kulturmark eller 
skötsel av naturbeten med höga naturvär-
den ska vara minst 0,40 djurenheter per 
hektar. I Viputjänsten finns ingen beräkning 
av djurtätheten. Kontrollera själv djurtät-
heten genom att dividera det totala antalet 
djurenheter av antalet betande djur med 
den totala betesarealen som ingår i ditt 
åtagande. Beakta även arealen på de beten 
som du inte betar under betesperioden 
2016.   
 

Skickande av uppgifter 

För att kunna sända iväg Ålands stödansö-
kan måste du först sända in Huvudstödan-
sökan. Observera att du måste skilt sända 
iväg Ålands stödansökan.   
 
Behöver du återta din Huvudstödansökan 
måste du först återta Ålands stödansökan 
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även om du inte behöver göra ändringar i 
den delen.  Kom ihåg att också sända iväg 
Ålands stödansökan på nytt efter att du har 
sänt i väg den korrigerade Huvudstödansö-
kan. 
      
Behöver du göra ändringar enbart i Ålands 
stödansökan behöver du inte återta Huvud-
stödansökan.  
 
När du har sänt iväg din ansökan får du ett 
kvitteringsmeddelande till din e-postadress. 
Får du inget meddelande kan du kontrollera 
hos landskapsregeringens handläggare att 
din ansökan har nått fram. Spara mottag-
ningsmeddelandet åtminstone till slutet till 
det innevarande året eller skriv ut det för 
arkivering.  
        

Sammandrag 

När du har sänt iväg din ansökan kan du i 
Viputjänsten skriva ut eller spara ett sam-
mandrag av uppgifterna i din ansökan. För-
säkra dig om att det i sammandragets övre 
högra hörn står att din ansökan har sänts.  
  

2.8 Ansökan på pappersblanketter 

Om du vill kan du också göra din ansökan på 
pappersblanketter. Du kan även lämna in på 
papper de blanketter som går att lämna in 
elektroniskt men lämna INTE in din ansökan 
både elektroniskt och på papper.  
 
Blanketter kan du erhålla från landskapsre-
geringens webbplats www.regeringen.ax 
eller som utskrifter från landskapsregering-
en. 
 

Gör du din ansökan på papper ska du lämna 
in blankett Å1a och jordbruksskiftesblanket-
ten Å1b/102B. Har du gjort ändringar i dina 
basskiften ska du också lämna in blankett 
Å2a.   
 

Ifyllningsanvisningar för pappersblanketter-
na följer med blanketten.  

Underteckna alla blanketter och förse dem 
med namnförtydligande. Består stödansö-
kan av separata sidor ska varje sida under-
tecknas. Anteckna dessutom datum och 
lägenhetssignum på varje sida.  
 
En privatperson, ett samfund, en samman-
slutning eller ett dödsbo kan skriftligen ge 
fullmakt åt någon person att underteckna 
stödansökan på hans/hennes vägnar. Full-
makten bör vara individuell och noggrant 
stipulera vad fullmaktsgivaren samtyckt till. 
Till exempel ska längden på olika åtaganden 
framgå redan av fullmakten. En dödsbode-
lägare ska informera de andra dödsbodelä-
garna om delgivningar från myndigheterna. 
 
Exempel på fullmakt ingår i webbversionen 
av Landsbygdsverkets Ansökningsguide 
2016 och på webbplatsen suomi.fi/svenska. 
 

Har du basskiften som består av flera jord-
bruksskiften ska du rita in jordbruksskiftena 
på jordbruksskifteskartorna i enlighet med 
anvisningarna i landsbygdsverkets Ansök-
ningsanvisningar 2016.    
 

2.9  Korrigering av fel i ansökan 

Om du efter att ha skickat iväg ansökan 
märker att du har gjort exempelvis ett fel i 
samband med ifyllandet, kan du undgå 
påföljderna av felet genom att genast efter 
upptäckten anmäla felet till Ålands land-
skapsregering på eget initiativ och skriftlig-
en. Gå till väga på samma sätt om ansökan 
har blivit oriktig efter att den lämnats in. 
 

Möjligheterna att korrigera uppenbara fel är 
större än möjligheterna att korrigera andra 
fel. Som uppenbart fel är det möjligt att 
godkänna t.ex. att en uppgift i stödansökan 
står i tydlig konflikt med andra uppgifter i 
ansökan. Om du t.ex. har glömt bort att 
kryssa för att du ansöker om ett visst stöd 
men omsorgsfullt fyllt i punkterna för kom-
pletterande uppgifter för stödet i fråga, kan 
detta tolkas som en inre motstridighet. 

http://www.regeringen.ax/
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Dessutom kan man korrigera t.ex. omkas-
tade siffror (exempel: 169 ->196), fel anmält 
lägenhetssignum eller bankkontonummer 
och räknefel. För att en myndighet ska 
kunna korrigera ett uppenbart fel måste 
myndigheten vara övertygad om att sökan-
den handlat ärligt och i god tro. Dessutom 
förutsätts det att ansökan är omsorgsfullt 
ifylld i övrigt. 
 
Genom anmälan av ett uppenbart fel kan du 
endast undvika påföljderna av felet. Därför 
är korrigeringsmöjligheterna mycket be-
gränsade och stödansökan kan varken op-
timeras, utvidgas eller ändras på denna 
grund.  
 

Din anmälan om ett fel kan beaktas, om 
landskapsregeringen har fått en skriftlig 
anmälan om felet innan du underrättats om 
kontroll på plats eller resultaten av någon 
annan kontroll. 
 

2.10 Att återta ansökan eller en del av den  

Du kan återta hela din ansökan eller en del 
av den efter att ansökningstiden har gått ut.  
 
Har du i ditt åtagande frivilliga komplement 
och konstaterar senare att insatsen inte kan 
genomföras på något av skiften som du har 
anmält kan du ta bort det frivilliga komple-
mentet från skiftet.  
 

Du kan också meddela att du inte kommer 
att beta ett naturbete som ingår i ett åta-
gande och som du i din ansökan har anmält 
att kommer att betas under betesperioden.  
 
Lämna utan dröjsmål in en fritt formulerad 
skriftlig anmälan till Ålands landskapsrege-
ring och vid behov också till kommunens 
landsbygdsnäringsmyndighet (se kapitel 5.5 
i landsbygdsverkets Ansökningsanvisningar).  
 

Ersättning beviljas inte för skiften som åter-
tagits från ansökan. Du är dock skyldig att 
för de ur ansökan återtagna skiftenas del 

följa de villkor som ska följas på hela går-
den, t.ex. tvärvillkoren. 

 

Du kan återta en del av eller hela ansökan 
ända fram till det att myndigheten har 
meddelat om övervakning av din gård i 
fråga eller innan resultatet av den administ-
rativa övervakningen har delgivits dig och 
det konstateras/har konstaterats regelvid-
righeter gällande skiftet. 
 
Den administrativa övervakningen kan t.ex. 
bestå av individuell granskning av skiftena i 
samband med korsgranskningar eller av 
skiftesvis kontroll av uppfyllandet av stöd-
villkoren. Ålands landskapsregering utför 
skiftesvisa kontroller utgående från doku-
menten (t.ex. föregående års stödansökan) i 
samband med registreringen. 
 

2.11 Ändring av besittningsrätten till hela 
gårdsbruksenheten  

Besittningsrätten till hela gårdsbruksenhet-
en kan ändras på det sätt som beskrivs i 
Landsbygdsverkets Ansökningsguide bilaga 
A.  
 

Anmäl besittningsöverföringar som gäller en 
hel gård till kommunens landsbygdnärings-
myndighet på Landsbygdsverkets blankett 
156.  
 

2.12 Överföring av åtaganden 

Överför du mark eller djur som berörs av 
ditt åtagande om miljöersättning eller av 
ditt åtagande om ekologisk produktion un-
der åtagandeperioden helt eller delvis till en 
annan person får åtagandet eller den del av 
åtagandet som berör den överförda marken 
eller de överförda djuren övertas av denna 
person för återstoden av åtagandeperioden.  
 
Vid besittningsöverföringar till enskilda 
skiften kan du överta också bara delar av ett 
åtagande.   
 



 

  

 

17 

Ansök om överföring av hela eller delar av 
åtagandet på landskapsregeringens blankett 
Å1d inom 15 arbetsdagar från det att 
ägande- eller besittningsrätten har över-
förts.  

 
Om den som fortsätter odla marken inte 
övertar dina åtaganden behöver du inte 
betala tillbaka den ersättning som du redan 
har erhållit för den överförda marken.  
 

2.13 Övriga ändringar  

På grund av odlingstekniska orsaker kan du 
flytta reducerad höstbearbetning och för-
bättrad användning av stallgödsel från ett 
skifte till ett annat efter den sista sånings-
dagen. 
 
Anmäl ändringen skriftlig till Ålands land-
skapsregering. Ur din anmälan ska framgå 
från vilka skiften det frivilliga komplementet 
flyttas och till vilka skiften det överförs. 
 
Har du meddelats om en administrativ kon-
troll eller om en kontroll på plats och den 
utförda kontrollen leder till påföljder för 
stödet kan du inte längre överföra åtgärden 
till andra skiften från sådana skiften som 
berörs av påföljderna.  
 
Om en överföring görs beviljas stödet för 
högst den areal som anmälts i den ur-
sprungliga ansökan. En överföring av åtgär-
den från ett skifte till ett annat får inte leda 
till att den ansökta arealen ökar. Är arealen 
som ersätter den ursprungliga arealen 
mindre än den ursprungliga arealen betalas 
stödet för den ersättande arealen. Har land-
skapsregeringen betalt ut stödet och area-
len som ersätter den ursprungliga arealen är 
mindre än den ursprungliga arealen åter-
krävs stöd som beviljats för mycket. 

2.14 Registeruppgifternas offentlighet och 
utlämnande av dem 

De arealbaserade ersättningar som hör till 
landskapet Ålands behörighet och som sköts 
av Ålands landskapsregering administreras i 
det integrerade administrations- och kon-
trollsystem (IACS) som ägs av Landsbygd-
verket och som är en del av landsbygdsnä-
ringsförvaltningens informationssystem. I 
samma system administreras också de are-
albaserade stöd som hör till rikets lagstift-
ningsbehörighet och som på Åland sköts av 
kommunernas landsbygdsnäringsmyndig-
heter. Ålands landskapsregering har genom 
avtal med Landsbygdsverket fått tillträde till 
systemet.  
 
I fråga om uppgifter i anslutning till de stöd-
system som hör till landskapet Ålands lag-
stiftningsbehörighet iakttas vad som be-
stäms i Ålands landskapslagstiftning om 
offentlighet och utlämnande av uppgifter.  
 
Merparten av de uppgifter som finns i det 
integrerade administrations- och kontrollsy-
stemet är offentliga. Landskapslagen 
(1977:72) om allmänna handlingars offent-
lighet tillämpas på uppgifters och handling-
ars offentlighet, på utlämnande av uppgifter 
och handlingar och Landskapslagen 
(2007:88) om behandling av personuppgif-
ter inom landskaps- och kommunalförvalt-
ningen tillämpas på behandlingen av per-
sonuppgifter (personuppgiftslagen). På 
avgifter som eventuellt tas ut för utläm-
nande av uppgifter tillämpas Ålands land-
skapsregerings beslut (2007:100) om avgif-
ter för prestationer vid landskapsregering-
ens allmänna förvaltning.   
 

Personuppgifter registreras i det integre-
rade administrations- och kontrollsystemet 
samlas in för skötseln av myndighetsuppgif-
ter.  
 
Du har rätt att ta del av de uppgifter som 
nämns i personuppgiftslagen, såsom uppgif-
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ter om registerföraren, syftet med behand-
lingen av personuppgifterna samt regelrätta 
överlåtelser av uppgifter. Vidare har du rätt 
att kontrollera dina egna uppgifter som är 
lagrade i systemet och begära att felaktiga 
uppgifter ska korrigeras. Begäran om kon-
troll kan du framföra skriftligt eller muntligt 
till Ålands landskapsregering eller till kom-
munens landsbygdsnäringsmyndighet  
 

Utlämnande av uppgifter  

Beslut om utlämnandet av registeruppgifter 
och handlingar fattas av Ålands landskaps-
regering i fråga om sin egen myndighets-
uppgift. Landskapsregeringen kan lämna ut 
personuppgifter i form av en kopia, en ut-
skrift eller i elektroniskt form om inte något 
annat är föreskrivet i lag och om motta-
garen har rätt att registrera och använda 
sådana personuppgifter enligt bestämmel-
serna om behandling av personuppgifter. 

Beslut om utlämnande av uppgifter för 
direkt marknadsföring och för marknads- 
och opinionsunderökningar fattas av Lands-
bygdsverket.   
 

Handlingars offentlighet 

Ansökningsblanketter och övriga ansök-
ningshandlingar som inlämnats till Ålands 
landskapsregering är offentliga handlingar. 
Handlingen blir offentlig så snart den har 
registrerats som mottagen vid registrators-
kontoret. Enskild person har rätt att få ta 
del av en offentlig handling.  
 
Landskapsregeringen ska på begäran till-
handahålla en offentlig handling genom att 
utlämna den för läsning eller genom att ge 
ut en officiell kopia av eller utdrag ur hand-
lingen.
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3. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVILJANDE AV ERSÄTTNING 

 

 

3.1 Sökande 

Med sökande avses en enskild jordbrukare 
som är 

- en privatperson (= fysisk person), 
- en juridisk person, t.ex. aktiebolag, 

öppet bolag eller kommanditbolag, 
andelslag eller förening, 

- en sammanslutning av fysiska per-
soner, t.ex. dödsbo eller beskatt-
ningssammanslutning, eller  

- ett offentligt samfund (staten eller 
en kommun) som bedriver jord-
bruk eller trädgårdsodling och äger 
eller besitter gårdsbruksenheten 
antingen helt eller delvis. 

 

Aktiv jordbrukare  

Miljöersättning, ersättning för ekologisk 
produktion och kompensationsersättning 
kan beviljas till en aktiv jordbrukare som 
bedriver jordbruk eller trädgårdsodling. 
Kriterierna för en aktiv jordbrukare beskrivs 
i kapitel 4 i Landsbygdsverkets Basguide till 
stödansökan 2016.  
 

Jordbrukarens ålder 

Den fysiska person som är sökande eller 
hans eller hennes make ska vara minst 18 år 
den 31 december året innan åtagandet 
påbörjas.  
  
Med make avses sökandens make eller 
maka eller en person som lever med sökan-
den under äktenskapsliknande förhållanden 
(inkomstskattelagen (1535/1992) 7 § 3 
mom.). 
 

En person som är under 18 år kan dock gå in 
i ett åtagande i det fall att personen idkar 
jordbruk som samägare tillsammans med 

förälder eller om det finns andra särskilda 
skäl att avvika från ålderskravet. 
 

Bedrivs jordbruk och trädgårdsodling av 
flera jordbrukare eller i form av en samman-
slutning, förutsätts för beviljande av ersätt-
ning att minst en jordbrukare, en medlem i 
sammanslutningen, en delägare eller en 
bolagsman uppfyller ålderskravet.  
 
Ålderskravet gäller inte ett offentligrättsligt 
samfund, en förening, en stiftelse, en fäng-
elselägenhet eller en skollägenhet. 
 

3.2 Gårdsbruksenhet 

Ersättning kan beviljas för den gårdsbruks-
enhet som är i sökandens besittning och 
belägen i landskapet Åland.  
 
Med en gårdsbruksenhet avses en sådan 
produktionsenhet som en jordbrukare leder 
och som används för bedrivande av jord-
bruk och som bildas av en eller flera fastig-
heter eller delar av fastigheter eller av en 
eller flera produktionsbyggnader jämte 
mark. En gårdsbruksenhet ska dessutom 
vara funktionellt och ekonomiskt självstän-
dig samt förvaltas som en helhet på grund 
av ägande eller arrende. 
 

3.3 Bas- och jordbruksskiften  

All jordbruksmark ska anges i den årliga 
ansökan, se kapitel 6 i Landsbygdsverkets 
Basguide till stödansökan 2016.  
 

Besittning av skiften 

Den areal för vilken miljöersättning, ersätt-
ning för ekologisk produktion och kompen-
sationsersättning kan betalas måste vara i 
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sökandens besittning senast 15.6.2016.    
 
Skiften som sökanden får i sin besittning efter 
ansökningstidens utgång men senast 15.6.2016 
kan bifogas till ansökan endast på vissa villkor. 
 

Skiftenas ersättningsberättigande  

Skiftets ersättningsberättigande ligger till 
grund för betalningen av miljöersättning, 
ersättning för ekologisk produktion och 
kompensationsersättning. Ersättning bevil-
jas inte för icke ersättningsberättigande 
skiften.  
 
Ersättningsberättigandet är en bestående 
egenskap för basskiftet. Skiftet behåller sitt 
ersättningsberättigande även om skiftet inte 
något år är anslutet till något åtagande. 
 
Ett ersättningsberättigande skifte ändras till 
icke ersättningsberättigande om det vid en 
kontroll konstateras att skiftet inte är odlat 
eller om skiftet tas ur produktion.          
 
Skiftets ersättningsberättigande syns i bass-
skiftets myndighetsruta i Vipurådgivaren 
och i de förifyllda gårdsuppgifter som 
Landsbygdsverket skickar ut årligen.   
 
Ett basskiftet kan ha något av följande er-
sättningsberättigande:    
 

Ja = miljöersättning, ersättning för ekologisk 
produktion och kompensationsersättning 
kan erhållas för skiftet.  
Endast LFA= skiftet är berättigat endast till 
kompensationsersättning. Dessa skiften har 
markanvändningsslag naturbete och 
naturäng. 
Nej = Skiftet kan inte beviljas ersättning 
 

3.4 Odlingssätt 

En jordbrukare som erhåller miljöersättning, 
ersättning för ekologisk produktion och 
kompensationsersättning måste iaktta tvär-
villkoren under perioden 1.1. – 31.12. Tvär-

villkoren består av krav på god jordbruks-
hävd och goda miljöförhållanden samt före-
skrivna verksamhetskrav. De föreskrivna 
verksamhetskraven hänför sig till miljöfrå-
gor, folkhälsa, växtskydd samt djurens hälsa 
och välbefinnande.  
 

Stödmottagaren ska enligt tvärvillkorens 
krav på god jordbrukshävd och goda miljö-
förhållanden sträva efter att producera en 
bärgnings- och marknadsduglig skörd och 
bevara jordbruksarealen (åker, areal med 
permanenta grödor och permanenta-
beten/permanent gräsmark) i ett sådant 
skick att den lämpar sig för betesmark eller 
för odling. 
 

3.5 Bevarande av handlingar 

Handlingar, anteckningar och intyg som 
ingår i villkoren för erhållande av ersättning 
och som inte sänds till Ålands landskapsre-
gering ska bevaras i minst fyra år efter det 
att perioden för ett åtagande om miljöer-
sättning eller ersättning för ekologisk pro-
duktion upphörde, eller i fyra år efter ut-
gången av det år då ansökan om kompen-
sationsersättning gjordes. 
   

3.6 Överlämnande av uppgifter 

För att göra det möjligt att följa upp och 
utvärdera Landsbygdsutvecklingsprogram-
met förbinder sig en stödmottagare som 
genomför åtgärder inom programmet att på 
begäran lämna uppgifter om verkningarna 
av den åtgärd som ersätts. 
 
Bestämmelser om stödmottagarens skyldig-
het att tillhandahålla stödmyndigheterna de 
uppgifter som krävs för uppföljning och 
utvärdering miljöersättningen finns i artikel 
71 i landsbygdsförordningen (EU 
1305/2013).  
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3.7 Omräkning av antalet djur till djuren-
heter 

I miljöersättningen, ersättningen för ekolo-
gisk produktion och kompensationsersätt-
ningen ingår djurbaserade ersättningar. 

 

Vid beräkningen av antalet djurenheter ska 
det genomsnittliga djurantalet på gårds-
bruksenheten under kalenderåret beaktas i 
enlighet med 5 § i statsrådets förordning 
om djurenheter i vissa stöd till jordbruket 
(FFS 45/2015).   

 
Vid beräkning av antalet djurenheter an-
vänds antalet sådana djur per djurgrupp 
som införts i djurregistret. I fråga om sådana 
djurgrupper för vilka det inte finns något 
djurregister används vid beräkning av anta-
let djurenheter antalet djur per djurgrupp 
enligt bokföringen den första dagen i varje 
kalendermånad. 
 

Beräkningsperioden vid beräkning av det 
genomsnittliga antalet djurenheter är ett 
kalenderår.      
 
Vid beräkning av det genomsnittliga antalet 
djur beaktas de lamnings- och killningsan-
mälningar för får och getter som har gjorts 
senast den 31 januari det år som följer efter 
stödåret. 

  

Vid beräkning av antalet djurenheter för 
svin tas inte de två månader då djurantalet 
har varit som lägst med i beräkningen av det 
genomsnittliga antalet djurenheter. 
 
Vid beräkning av antalet djurenheter för 
fjäderfä tas inte de fyra månader då djuran-
talet har varit som lägst med i beräkningen 
av det genomsnittliga antalet djurenheter. 
 

Om produktionen av en djurgrupp har in-
letts eller avslutats under den period då 
stödet bestäms och det inte är fråga om 
överföring av besittningsrätten till hela 
gårdsbruksenheten, ska vid beräkning av 

det genomsnittliga antalet djur i en djur-
grupp antalet djur antecknas som noll de 
dagar djuren räknas innan produktionen 
inleds eller de dagar djuren räknas efter att 
produktionen avslutats. 
 
Antalet djur ska omräknas till djurenheter 
med hjälp av koefficienterna i följande ta-
bell:  
 
Tabell: Koefficienter för omvandling av djur till 
djureneheter 
Djurslag Koefficient 

Mjölkkor, dikor, tjurar och övriga 
nötkreatur över 2 år, hästdjur över 6 
månader 

 
1,00 

Nötkreatur (6 mån. - 2 år) 0,60 

Nötkreatur under 6 mån 0,40 

Får, getter (över 1 år) 0,20 

Lamm och killingar (över 3 mån.) 0,06 

Suggor (med grisar eller sinsuggor) 0,50 

Övriga svin 0,30 

Värphöns och moderdjur 0,014 

Moderdjur (broiler) 0,02 

Moderdjur (kalkon)  0,05 

Broiler 0,007 

Övriga fjäderfän 0,03 

 

 

3.8 Force majeure eller exceptionella om-
ständigheter 

Du kan behålla din rätt till stöd helt eller 
delvis om du inte har kunnat lämna in din 
ansökan eller annars fullgöra dina skyldig-
heter på grund av oöverstigligt hinder (force 
majeure) eller en exceptionell omständig-
het.  
 

Vid tolkningen av force majeure eller en 
exceptionell omständighet följer man EU:s 
rättsakter. Enligt EU-rättsakterna kan bl.a. 
följande oförutsägbara händelser från fall 
till fall godkännas som force majeure eller 
en exceptionell omständighet: 

- sökanden har avlidit 
- sökanden har blivit arbetsoförmögen 

för en lång tid 
- en allvarlig naturkatastrof som omfat-
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tar en betydande del av gården 
- byggnader för uppfödning av djur på 

gården har förstörts genom olycka 
- en epizooti (djurfarsot) har drabbat 

sökandens hela besättning eller del av 
den. 

 

När det gäller kompensationsersättning 
behåller du rätten till stöd i fråga om den 
areal eller de djur som var stödberättigande 
vid den tidpunkt då force majeure eller den 
exceptionella omständigheten inträffade. 
 
I fråga om miljöersättning och ersättning 
för ekologisk produktion betalas stödet inte 
i sin helhet.  Ersättningen minskas till den 
del ytterligare kostnader eller inkomstbort-
fall som ska ersättas via stödet inte har 
uppstått innan force majeure eller den ex-
ceptionella omständigheten framkom. När 
en försummelse som beror på force ma-
jeure eller en exceptionell omständighet 
gäller tvärvillkoren tillämpas inga administ-
rativa påföljder.  

Kom ihåg att meddela Ålands landskapare-
gering (och kommunens landsbygdsnä-
ringsmyndighet) om force majeure eller en 
exceptionell omständighet. Lämna uppgifter 
om force majeure eller en exceptionell om-
ständighet och bevis på saken skriftligen 
inom 15 arbetsdagar från det att det är 
möjligt att lämna dem.  
 

Ålands landskapsregering fattar från fall till 
fall beslut om huruvida det har varit frågan 
om force majeure eller en exceptionell om-
ständighet. 
 

Också i fråga om ansökningar som inlämnats 
elektroniskt är det möjligt att tillämpa force 
majeure, om det gäller en onormal eller 
oförutsägbar händelse som inte beror på dig 
och vars följder du inte hade kunnat undvika 
trots iakttagande av tillräcklig försiktighet. 
Exempelvis serverstörningar, elavbrott eller 
datorfel kan i första hand inte tolkas som 
oöverstigliga hinder. 
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4. MILJÖERSÄTTNING 

 

 

4.1 Nytt år 2016 

Möjlighet att ingå nya femåriga åtaganden 
har begränsats 

Miljöersättning för olika miljöförbättrande 
insatser beviljas på basen av femåriga åta-
ganden.  
 

På grund av att en större del av program-
budgeten än beräknat förmodligen kommer 
att bindas upp i de femåriga åtaganden om 
ekologisk produktion som påbörjades år 
2015 kommer nya åtaganden om miljöer-
sättning att kunna ingås endast i en begrän-
sad omfattning år 2016.  
 
Möjligheten att ingå nya åtaganden har 
begränsats till 

- Balanserad användning av näringsäm-
nen och 

- Anläggning av skyddszon 
 

Övriga nya åtaganden kan inte ingås under 
år 2016 men en ny bedömning av möjlig-
heten att påbörja nya femåriga åtagaden år 
2017 görs efter att den slutliga beräkningen 
av ersättningen för år 2015 och 2016 har 
gjorts. 
 

Du kan ansöka om åtagande om balanserad 
användning av näringsämnen antingen 
elektroniskt via Viputjänsten eller på papper 
på blankett Å1.     
 

Ansökan om anläggning av skyddszon kan 
endast göras på papper på blankett Å10. 
 

Läs noggrant villkoren för erhållande av 
ersättning innan du lämnar in din ansökan. 
Villkoren hittar du på 
http://www.regeringen.ax/naringsliv-
foretagande/lantbruk/arealstod-inom-
lantbruket.  

Då kan också erhålla villkoren som utskrif-
ter från landskapsregeringen. 
 

Ändrade regler för minskning av åtagan-
dets areal  

Reglerna för minskning av åtagagandets 
areal vid överföring av skiften mellan går-
darna har ändrat. Ändringen förutsätter 
dock ännu ett slutligt godkännande av EU-
kommissionen. 
 
De ändrade reglerna innebär att skiften som 
ingår i ett åtagande kan överföras till en 
annan gård utan att ersättning som redan 
har beviljats för skiftet återkrävs, även om 
den som övertar marken inte ansluter skif-
tena till ett motsvarande åtagande.  
     

Ändring i minimikraven för balanserad 
användning av näringsämnen 

Har du ingått ett femårigt åtagande om 
balanserad användning av näringsämnen 
ska du förutom villkoren för erhållande av 
ersättningen också iaktta den basnivå som 
fastställts för varje enskild insats som ingår i 
åtagandet och minimikrav för användning 
av gödselmedel och bekämpningsmedel. För 
basnivån och minimikraven betalas ingen 
ersättning, men iakttagandet av dem är ett 
krav för erhållande av ersättningen.  
 

Bestämmelser som utfärdats med stöd av 
lagen om gödselfabrikat (539/2006) och 
som gäller användning av fosfor ingår i bas-
nivån för åtagandet om balanserad använd-
ning av näringsämnen.   
 
Den högsta tillåtna mängden fosfor som 
enligt gödselmedelslagstiftningen (JSMf 
24/11) får användas för åkergrödor har 

http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
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sänkts från 350 kg/ha till 325 kg/hektar 
under en femårsperiod. Den mängd som 
under en femårsperiod får användas till 
trädgårdsväxter har sänkts från 575 
kg/hektar till 560 kg/hektar.   
 
Du kan i år undantagsvis frånträda ditt åta-
gande om balanserad användning av nä-
ringsämnen utan återkrav på grund av att 
åtagandets basnivå har ändrat.  
 
Vill du frånträda ditt åtagande ska du lämna 
in blankett Å2d till Ålands landskapsrege-
ring.  

Utökade uppgifter i Viputjänsten 

Du kan i Viputjänsten se vilka åtaganden 
som finns registrerade på din gård. Du kan 
dessutom i Vipu-tjänstens myndighetsruta 
för basskiften kontrollera till vilket åtagande 
ett basskifte hör.     
 

4.2 Ändringar i åtagandet under åtagande-
perioden  

Ändring av gårdstyp 

När du ingår ett åtagande om balanserad 
användning av näringsämnen ska du ange 
din gård antingen som växtodlingsgård eller 
som husdjursgård.  
 
Det är inte möjligt att ändra gårdstypen från 
växtodlingsgård till husdjursgård under 
åtagandeperioden även om djurtäthetskra-
vet skulle uppfyllas senare under åtagande-
perioden.  
 
Ändrar du din gård från husdjursgård till 
växtodlingsgård under åtagandeperioden, 
till exempel om du minskar antalet husdjur 
på gården så att du inte längre uppfyller 
kravet på djurtätheten (0,35 de/ha) ska du, 
förutom vid händelser som kan godkännas 
som force majeure, betala tillbaka den del 
av ersättningen som har beviljats som en 
förhöjning för en husdjursgård (25 

euro/hektar).  
 
Gårdstypen kan dock undantagsvis ändras i 
samband med justering av åtagandet, se 
punkt 4.3. 
 
Anmälan om ändring av gårdstypen görs på 
blankett Å2b. 
 

Ändringar i de frivilliga komplementen  

Du kan välja frivilliga komplement till ditt 
åtagande om balanserad användning av 
näringsämnen i samband med att du ingår 
åtagandet. Villkoren för det valda frivilliga 
komplementet ska uppfyllas under hela 
åtagandeperioden.   

 

Du kan inte välja nya frivilliga komplement 
senare under åtagandeperioden.  
 
Frånträder du ett frivilligt komplement un-
der åtagandeperioden ska du, förutom vid 
händelser som kan godkännas som force 
majeure, betala tillbaka den ersättning som 
du redan har erhållit.   
 

De frivilliga komplementen kan dock undan-
tagsvis frånträdas i samband med justering 
av åtagandet, se punkt 4.3. 
 
Anmälan om att ett frivilligt komplement 
frånträds görs på blankett Å2b. 
 

4.3 Justering av åtaganden 

Ett åtagande kan under åtagandeperioden 
justeras i fråga om arealen, djurantalet och 
de insatser som valts om  

˗ åtagandet överförs på grund av gene-
rationsväxling eller  

˗ åtagandet överförs på grund av att 
besittningen av hela gården överförs 
eller  

˗ en del av marken överförs till en an-
nan person och åtagandet delas 

 
När åtagandet överförs på grund av genera-
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tonsväxling eller på grund av att besittning-
en till en hel gård överförs kan gårdstypen 
ändras från husdjursgård till växtodlingsgård 
utan att den del av ersättningen som har 
beviljats som en förhöjning för en husdjurs-
gård (25 euro/hektar) behöver betalas till-
baka.  
 
Vid delning av åtagande som sker när end-
ast en del av marken överförs till en annan 
person kan den person som övertar delar av 
att åtagande från en husdjursgård ange sin 
gård som växtodlingsgård utan att husdjurs-
gården behöver betala tillbaka förhöjningen 
som den erhållit för en husdjursgård (25 
euro/hektar).  
 
I ovan nämnda fall är det också möjligt att 
frånträda de frivilliga komplement som 
ingår i åtagandet.   
 
Vid delning eller vid justering av ett åta-
gande som sker på grund av generationsväx-
ling eller på grund av att besittningen till 
hela gården överförs kan gårdstypen inte 
ändras från växtodlingsgård till husdjursgård 
eller nya frivilliga komplement väljas.  
 
Anmälan om ändring av åtagandets frivilliga 
komplement görs på blankett Å2b.  
 
Vid överföring av besittning av hela eller 
delar av gårdsbruksenhetens mark kan den 
som övertar marken alternativt ingå ett nytt 
femårigt åtagande om balanserad använd-
ning näringsämnen förutsatt att villkoren för 
åtagandet uppfylls.  
  

4.4 Ökning av åtagandets areal 

Den areal som omfattas av ett åtagande om 
balanserad användning av näringsämnen 
kan utvidgas till att omfatta den areal som 
gårdsbruksenheten utökats med och förut-
satt att 

- minst tre år återstår av åtagandet 
och  

- att den tillagda arealen inte övers-
tiger 5 hektar eller 10 procent av 
gårdsbruksenhetens tidigare areal.  

 

Till utökad areal räknas sådan areal som inte 
tidigare har ingått i ett åtagande om balan-
serad användning av näringsämnen eller i 
ett åtagande om ekologisk produktion. Har 
arealen som gårdsbruksenheten utökas med 
ingått i nämnda åtaganden hos en annan 
stödmottagare kan denna areal således 
bifogas till ett befintligt åtagande om balan-
serad användning av näringsämnen obero-
ende av den utökade arealens storlek och 
längden på den återstående åtagandeperi-
oden.  
 

I övriga fall kan det ursprungliga åtagandet 
ersättas med ett nytt åtagande förutsatt att 
det nya åtagandet omfattar hela den areal 
som ingick i det ursprungliga åtagandet och 
att dess villkor inte är mindre förpliktande.  
 

Den areal som omfattas av övriga miljöåta-
ganden kan inte öka under åtagandeperi-
oden förutom vid överföring av mark som 
hos en annan stödmottagare har ingått i ett 
motsvarande åtagande.  
 
Vid överföring av mark kan en stödmotta-
gare som övertar sådan mark som hos en 
annan stödmottagare har ingått i ett åta-
gande om 

- skötsel av naturbeten med höga na-
turvärden 

- skötsel av kulturmark  
- ängsvall 

bifoga den övertagna marken till sitt mot-
svarande åtagande.  
 

Ett åtagande om 
- anläggning av skyddszon eller  
- riktade insatser på naturbeten  

kan inte utökas med areal från ett annat 
motsvarande åtagande.  
 
Ansökan om ökning av åtagandets areal 
görs på blankett Å2f. 



 

  

 

26 

 
Arealen i samtliga åtaganden utökas med 
högst 0,10 hektar per basskifte sammanlagt 
i samband med    

- sammanslagning av ett icke stödbe-
rättigande basskifte med ett stödbe-
rättigande basskifte  

- yttre och inre gränskorrigeringar 
 
Åtagandets areal ökas automatiskt när det 
korrigerade basskiftet ansluts till åtagandet.  
 

4.5  Ökning av antalet djur i ett åtagande 

Antalet djur som omfattas av ett åtagande 
om uppfödning av ursprungsraser kan öka 
under åtagandeperiodens tre första år. 
Antalet djur kan också öka vid överföring av 
djur från ett annat åtagande.  
 
Ansökan om ökning av antalet djur i åtagan-
det görs på blankett Å2f. 
  

4.6 Minskning av åtagandets areal 

Åtagandets areal minskar om ett skifte som 
ingår i ett åtagande efter det första åtagan-
deåret  

- uppges som icke odlat eller  
- konstateras vid en kontroll vara icke 

odlat eller  
- tas ur åtagandet och arealen kvar-

står i odling på gårdsbruksenheten 
eller  

- tas ur jordbruksanvändning  
 

Minskar åtagandets areal under åtagande-
perioden på ovan nämnda sätt återkrävs 
ersättningen som beviljats för den areal som 
åtagandet minskar med.   
 

Minskar åtagandets areal på grund av att 
mark eller djur som berörs av ett åtagande 
under åtagandeperioden helt eller delvis 
(enskilda skiften) överförs till en annan 
person krävs inte återbetalning, även om 
den som övertar marken inte ansluter mar-
ken till ett åtagande.   

 
4.7 Minskning av antalet djur i åtagandet 

Antalet djur i ett åtagande om uppfödning 
av ursprungsraser får minska under åtagan-
deperioden utan att ersättning återkrävs 

 om djur överförs till en annan stöd-
mottagare som övertar den del av 
åtagandet som berör de överförda 
djuren,  

 om djur överförs till en annan stöd-
mottagare som bifogar dem till sitt 
befintliga åtagande eller 

 av orsaker som kan godkännas som 
force majeure  

4.8 Överföring av mark och djur som om-
fattas av ett åtagande 

Överförs mark eller djur som berörs av ett 
åtagande under åtagandeperioden helt eller 
delvis till en annan person får åtagandet 
eller den del av åtagandet som berör den 
överförda marken eller de överförda djuren 
övertas av denna andra person för återsto-
den av åtagandeperioden.  
 
Har den person som övertar mark som har 
omfattats av ett åtagande om 

 Balanserad användning av 
näringsämnen  

 Skötsel av naturbeten med höga 
naturvärden 

 Skötsel av kulturmark 

 Ängsvall 

 Uppfödning av ursprungsraser 
ett eget motsvarande åtagande från förut 
kan denna alternativt bifoga den övertagna 
marken eller de övertagna djuren till sitt 
befintliga åtagande. Ansökan om ökning av 
åtagandets areal eller antal djur görs på 
blankett Å2f. 
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5. ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION 

 

 

5.1 Nytt år 2016 

Nya frivilliga åtaganden kan inte ingås 

Ersättning för ekologisk produktion beviljas 
på basen ett femårigt åtagande.  
 
På grund av att den arealmässiga målsätt-
ningen för ekologisk odlad areal på Åland 
redan har överskrits med de åtaganden som 
påbörjades år 2015 och de för ekologisk 
produktion budgeterade medlen därmed 
beräknas vara uppbundna i dessa åtaganden 
kommer det inte att vara möjligt att ansöka 
om nya femåriga åtaganden år 2016. En ny 
bedömning av möjligheten att påbörja nya 
femåriga åtagaden år 2017 görs efter att 
den slutliga beräkningen av ersättningen för 
år 2015 och 2016 har gjorts.       
 
Har du ett åtagande om ekologisk växtpro-
duktion från år 2015 kan du dock redan år 
2016 ingå ett åtagande för ekologisk hus-
djursproduktion. 
 
Du kan ansöka om åtagande om ekologisk 
husdjursproduktion på papper på blankett 
Å1. Blanketten kan inte lämnas in elektro-
niskt.     
 
Läs noggrant villkoren för erhållande av 
ersättning innan du lämnar in din ansökan. 
Villkoren hittar du på 
http://www.regeringen.ax/naringsliv-
foretagande/lantbruk/arealstod-inom-
lantbruket.  
 
Då kan också erhålla villkoren som utskrifter 
från landskapsregeringen. 
 

Ändrade regler för minskning av åtagan-
dets areal  

Reglerna för minskning av åtagandets areal 
vid överföring av skiften mellan gårdarna 
har ändrat. Ändringen förutsätter dock ännu 
ett slutligt godkännande av EU-
kommissionen. 
 
De ändrade reglerna innebär att skiften som 
ingår i ett åtagande kan överföras till en 
annan gård utan att ersättning som redan 
har beviljats för skiftet återkrävs, även om 
den som övertar marken inte ansluter skif-
tena till ett motsvarande åtagande.  
 

Ändring i minimikraven för ekologisk pro-
duktion 

Har du ingått ett femårigt åtagande om 
ekologisk produktion ska du förutom villko-
ren för erhållande av ersättningen också 
iaktta villkoren i  basnivå och minimikraven 
för användning av gödselmedel och be-
kämpningsmedel. För basnivån och mini-
mikraven betalas ingen ersättning, men 
iakttagandet av dem är ett krav för erhål-
lande av ersättningen.  
 

Bestämmelser som utfärdats med stöd av 
lagen om gödselfabrikat (539/2006) och 
som gäller användning av fosfor ingår i mi-
nimikraven för åtagandet om ekologisk 
produktion.   
 
Den högsta tillåtna mängden fosfor som 
enligt gödselmedelslagstiftningen (JSMf 
24/11) får användas för åkergrödor har 
sänkts från 350 kg/ha till 325 kg/hektar 
under en femårsperiod. Den mängd som 
under en femårsperiod får användas till 
trädgårdsväxter har sänkts från 575 

http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
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kg/hektar till 560 kg/hektar.   
 
Du kan i år undantagsvis frånträda ditt åta-
gande om ekologisk produktion utan åter-
krav på grund av att åtagandets basnivå har 
ändrat.  
 
Vill du frånträda ditt åtagande ska du lämna 
in blankett Å2d till Ålands landskapsrege-
ring.  
 

Utökade uppgifter i Viputjänsten 

Du kan i Viputjänsten myndighetsruta för 
basskiften kontrollera om skiftet är anslutet 
till dit åtagande om ekologisk produktion.   
 
5.2 Ändring av åtagande under åtagande-
perioden 
 

Ändringar i de frivilliga komplementen  

Du kan välja frivilliga komplement till ditt 
åtagande om ekologisk produktion i sam-
band med att du ingår åtagandet. Villkoren 
för det valda frivilliga komplementet ska 
uppfyllas under hela åtagandeperioden.   

 

Du kan inte välja nya frivilliga komplement 
senare under åtagandeperioden.  
 

Frånträder du ett frivilligt komplement un-
der åtagandeperioden ska du, förutom vid 
händelser som kan godkännas som force 
majeure, betala tillbaka den ersättning som 
du redan har erhållit.   
 

De frivilliga komplementen kan dock undan-
tagsvis frånträdas i samband med justering 
av åtagandet, se punkt 5.3. 
 
Anmälan om att ett frivilligt komplement 
frånträds görs på blankett Å2b. 
 

5.3 Justering av åtagande 

Ett åtagande kan under åtagandeperioden 
justeras i fråga om arealen, djurantalet och 

de insatser som valts om  
˗ åtagandet överförs på grund av ge-

nerationsväxling eller  
˗ åtagandet överförs på grund av att 

besittningen av hela gården överförs 
eller  

˗ en del av marken överförs till en an-
nan person och åtagandet delas 

 
När åtagandet överförs på grund av genera-
tonsväxling eller på grund av att besittning-
en till en hel gård överförs kan åtagandet 
om ekologisk husdjursproduktion frånträdas 
utan att den del av ersättningen som har 
beviljats som en förhöjning för ekologisk 
husdjursproduktion behöver betalas till-
baka.  
 
Vid delning av åtagande som sker när end-
ast en del av marken överförs till en annan 
person kan den person som övertar delar av 
att åtagande från en gård vars åtagande 
även omfattar ekologisk husdjursproduktion 
fortsätta med enbart ekologisk växtodling i 
sitt åtagande utan att husdjursgården behö-
ver betala tillbaka förhöjningen som den 
erhållit för ekologisk husdjursproduktion.  
    
I ovan nämnda fall är det också möjligt att 
frånträda de frivilliga komplement som 
ingår i åtagandet.   
 
Vid överföring av besittning av hela eller 
delar av gårdsbruksenhetens mark kan den 
som övertar marken alternativt ingå ett nytt 
femårigt åtagande. År 2016 är det dock inte 
möjligt att ingå nya åtaganden om ekologisk 
produktion.   
 

5.4 Omvandling av åtagande 

Ett åtagande om ekologisk produktion eller 
övergång till ekologisk produktion kan inte 
omvandlas till ett annat åtagande under 
åtagandeperioden. 
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5.5 Ökning av åtagande 

Ett åtagande om ekologisk produktion eller 
övergång till ekologisk produktion kan inte 
ökas under åtagandeperioden utom vid 
överföring av mark från en person som har 
ett motsvarande åtagande i vilket den över-
förda marken har ingått.   
 
Ansökan om ökning av åtagandets areal 
görs på blankett Å2f. 
 

Arealen i åtagandet kan utökas med högst 
0,10 hektar per basskifte sammanlagt i 
samband med    

- sammanslagning av ett icke stödbe-
rättigat basskifte med ett stödberätti-
gat basskifte  

- yttre och inre gränskorrigeringar 
 
Åtagandets areal ökas automatiskt när det 
korrigerade basskiftet ansluts till åtagandet 
och behöver inte ansökas om. 
 

5.6 Ökning av antalet djur i ett åtagande 

Har du ingått ett åtagande om ekologisk 
husdjursproduktion kan antalet djur som 
du ansöker ersättning för variera från år 
till år.  
 
Du måste dock varje år under åtagandepe-
rioden ha minst 2 djurenheter som föds upp 
enligt ekologiska produktionsmetoder.  
 

 

5.7 Minskning av åtagandets areal 

Åtagandets areal minskar om ett skifte som 
ingår i ett åtagande efter det första åtagan-
deåret  

- uppges som icke odlat eller  
- konstateras vid en kontroll vara icke 

odlat eller  
- tas ur åtagandet eller  
- tas ur jordbruksanvändning  

 

Minskar åtagandets areal under åtagande-
perioden på ovan nämnda sätt återkrävs 

ersättningen som beviljats för den areal som 
åtagandet minskar med.   
 

Minskar åtagandets areal på grund av att 
mark eller djur som berörs av ett åtagande 
under åtagandeperioden helt eller delvis 
(enskilda skiften) överförs till en annan 
person krävs inte återbetalning, även om 
den som övertar marken inte ansluter mar-
ken till ett åtagande om ekologisk produkt-
ion.   
 

5.8 Minskning av antalet djur i åtagande 

Har du ingått ett åtagande om ekologisk 
husdjursproduktion kan antalet djur som 
du ansöker ersättning för variera från år 
till år.  
 
Du måste dock varje år under åtagandepe-
rioden ha minst 2 djurenheter som föds upp 
enligt ekologiska produktionsmetoder.   
 

5.9 Överföring av mark och djur som om-
fattas av åtagande 

Överförs mark eller djur som berörs av ett åta-

gande om ekologisk produktion under åtagan-

deperioden helt eller delvis till en annan person 

får åtagandet eller den del av åtagandet som 

berör den överförda marken eller de överförda 

djuren övertas av denna andra person för åter-

stoden av åtagandeperioden.  

Stödmottagaren ska ansöka om överföring av 

ett åtagande eller en del av den inom 15 arbets-

dagar från det att ägande- eller besittningsrätt-

en av den areal eller de djur som dessa gäller 

har överförts.  

Har den person som övertar sådan mark eller 
sådana djur som omfattas av ett åtagande om 
ekologisk produktion ett eget motsvarande 
åtagande från förut kan denna alternativt bifoga 
den övertagna marken eller de övertagna djuren 

till sitt befintliga åtagande. Ansökan om ök-
ning av åtagandets areal görs på blankett 
Å2f. 
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6. KOMPENSATIONSERSÄTTNING 

 

 

Kompensationsersättningen är en ettårig 
ersättning som inte förutsätter något åta-
gande.  
 

6.1 Allmänna villkor för beviljande av kom-
pensationsersättning 

Ett villkor för att kompensationsersättning 
ska beviljas är att stödmottagaren under 
den tid som ersättningen gäller i sin besitt-
ning har minst tre hektar jordbruksareal. 
Med jordbruksareal avses åker, permanenta 
grödor och permanenta beten/permanent 
gräsmark.  
 

Stödmottagaren ska iaktta villkoren för 
ersättningen på all sin jordbruksareal och 
bruka jorden på sin gårdsbruksenhet under 
ersättningsåret.  
 

Kompensationsersättning kan beviljas för 
jordbruksareal som har anmälts i stödmot-
tagarens stödansökan i enlighet med land-
skapsregeringens föreskrifter och som är i 
stödmottagarens besittning senast den 15 
juni under året i fråga. Skötseln av jord-
bruksarealen ska uppfylla kraven i statsrå-
dets förordning om krav på god jordbruks-
hävd och goda miljöförhållanden enligt 
tvärvillkoren.  
 

Andelen träda får utgöra högst 25 procent 
av gårdsbruksenhetens åkerareal. Odlas 
grön-gödslingsvall får andelen gröngödsling-
svall utgöra högst 50 procent av gårds-
bruksenhetens åkerareal men om både 
gröngödslingsvall och träda odlas får deras 
sammanlagda areal utgöra högst 50 procent 
av gårdsbruksenhetens åkerareal och trä-
dans andel får inte överstiga 25 procent av 
gårdsbruksenhetens åkerareal.  

På den ekologiskt odlade arealen kan 
gröngödslingsvallens andel överstiga 50 
procent om detta är nödvändigt för att 
erhålla en mera ändamålsenlig växtföljd.  
 

Förekommer utvintringsskador på ett jord-
bruksskifte kan kompensationsersättning 
betalas, förutsatt att skötseln av den odlade 
åkerarealen uppfyller kraven i statsrådets 
förordning om krav på god jordbrukshävd 
och goda miljöförhållanden enligt tvärvillko-
ren och att det på huvuddelen av skif-
tesarealen finns ett växtbestånd som pro-
ducerar en bärgnings- och marknadsduglig 
skörd. Är det på huvuddelen av skiftet på 
grund av utvintringsskador inte möjligt att 
producera en bärgnings- och marknadsdug-
lig skörd, kan ersättning inte betalas för 
skiftet, om det område som drabbats av 
utvintringsskada inte besås på nytt på vå-
ren. 
 

Kompensationsersättning betalas inte för 
trädgårdsland, växthusarealer, åkerareal 
som tillfälligt inte odlas och icke odlad åker-
areal, skyddsremsa som har avskiljts till ett 
separat jordbruksskifte, åkerareal som an-
vänds för produktion av plantmaterial av 
skogsträd, arealer med energiväxter med 
vedstam, odling av prydnadsväxter och 
arealer med sådan hampa som inte berätti-
gar till basstöd som Europeiska unionen 
finansierar fullt ut. 
 

Tvärvillkor 
Beviljandet av miljöersättning förutsätter 
att stödmottagaren iakttar tvärvillkoren.  
 
Tvärvillkoren indelas i föreskrivna verksam-
hetskrav och krav på god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden. De föreskrivna 
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verksamhetskraven består av EU:s rättsak-
ter och nationell lagstiftning. Jordbrukaren 
åtar sig att följa gällande författningar och 
rättsakter. 
 

 

Användning av jordbruksmark 
Jordbruksmarken ska hållas öppen. En areal 
för permanenta grödor betraktas som öp-
pen även om det finns plantskolor, fruktträd 
eller bärbuskar på området.  
 
Jordbruksmark får användas för andra än-
damål än jordbruk. Före sådd, efter skörd 
och under vintersäsongen är iståndsätt-
ningsåtgärder eller andra motsvarande 
åtgärder för förbättrande av åkerns kultur-
tillstånd, kommunaltekniska arbeten, verk-
samhet i anslutning till turism och rekreat-
ion samt annan motsvarande verksamhet 
tillåtna på jordbruksmark. Under vegetat-
ionsperioden, före skörd, får arealer kortva-
rigt användas för annat än jordbruk, om 
verksamheten inte skadar skörden.  
 

På jordbruksmark som används för andra 
ändamål än jordbruksverksamhet tillämpas 
tvärvillkoren. Användningen av arealerna 
för annat än jordbruksverksamhet får inte 
äventyra jordbruksanvändningen av area-
lerna under följande vegetationsperiod.       
 

6.2 Förhöjning för husdjur 

Kompensationsersättningen kan höjas, om 
djurtätheten på gårdsbruksenheten är i 
genomsnitt minst 0,35 djurenheter per 
hektar åkermark. Vid beräkning av djurtät-
heten ska det genomsnittliga djurantalet på 
gårdsbruksenheten under kalenderåret 
beaktas (se punkt 2.7).   
 

På stödmottagarens begäran kan det antal 
djur som ägs av ett sådant företag i sam-
manslutningsform som under ersättningså-
ret i fråga inte har ansökt om höjning av 
kompensationsersättningen räknas med i 
antalet djur på en gårdsbruksenhet som har 

ansökt om höjning av kompensationsersätt-
ning, förutsatt att bestämmanderätten inom 
företaget i sammanslutningsform innehas 
av medlemmar i ett familjeföretag på så sätt 
att 

1) bestämmanderätten i ett öppet bolag 
eller ett kommanditbolag enligt bo-
lagsavtalet innehas av en eller flera 
sådana bolagsmän som uppfyller för-
utsättningarna för beviljande av höj-
ning av kompensationsersättningen 
eller 

2) bestämmanderätten i ett aktiebolag 
innehas av en eller flera sådana ak-
tieägare, eller medlemmar i ett an-
delslag, som uppfyller förutsättning-
arna för beviljande av höjning av 
kompensationsersättningen. 

 

Med bestämmanderätt i ett aktiebolag 
avses ett aktieinnehav som innebär att 
stödmottagaren tillsammans med med-
lemmarna i hans eller hennes familjeföretag 
direkt innehar mer än hälften av det sam-
manlagda röstetalet för samtliga aktier i 
bolaget. Stödmottagaren eller medlemmar-
na i hans eller hennes familjeföretag ska 
utöva bestämmanderätt i företaget i sam-
manslutningsform senast den 30 april under 
ersättningsåret i fråga. 
 
Djur som ägs av ett företag i sammanslut-
ningsform kan endast räknas till godo för en 
sådan gårdsbruksenhet som helt och hållet 
innehas av medlemmar i ett familjeföretag. 
 

6.3 Kompensationsersättningens belopp 

Kompensationsersättning beviljas på årsba-
sis per hektar jordbruksareal enligt följande 
tabell:  
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 EU-
delfinansi-
erat stöd 
(euro/ha)   
             

Helt 
nationellt 
finansi-
erat stöd 
(euro/ha) 
  

Kompen-
sationser-
sättning 
totalt 
(euro/ha) 

växtodling 222 0 222 

husdjurs-
produkt-
ion 

222 60 282 

 

Inverkan av gårdsbruksenhetens storlek 
på kompensationsersättningens belopp 

Nivån på kompensationsersättningen kan 
sänkas gradvis om gårdsbruksenheten ökar i 
storlek. Kompensationsersättningen beviljas 
enligt gårdsbruksenhetens storlek enligt 
följande  
 

Ersättningsberättigande 
areal i fråga om kompen-
sationsersättning för 
gårdsbruksenheter 

Den beviljade ersätt-
ningens andel av full 
ersättning 
 

Upp till 100 hektar 100 % 

För den areal som övers-
tiger 100 ha upp till 150 
ha 

 
90 % 

För den areal som övers-
tiger 150 ha 

80 % 

     

Den årliga areal som berättigar till ersätt-
ning fastställs utifrån uppgifterna i stödan-
sökan samt, i fråga om gårdsbruksenheter 
som landskapsregeringen utövar tillsyn 
över, tillsynsuppgifterna. Vid fastställande 
av den ersättningsberättigande arealen 
beaktas endast sådana arealer för vilka 
kompensationsersättning kan beviljas. 
 

Överföring av besittningsrätt 

Om besittningsrätten till gårdsbruksenheten 
i dess helhet överförs senast den 31 augusti 
det år ansökan om ersättning lämnas in, 
betraktas den på vilken besittningsrätten till 
gårdsbruksenheten har överförts som den 
som ansöker om höjning av kompensations-
ersättningen, om den som från vilken be-
sittningsrätten har övergått har ansökt om 
höjning av kompensationsersättningen 
under ersättningsåret. Vid beräkning av 
antalet djurenheter beaktas endast de djur 
som den stödmottagare på vilken besitt-
ningsrätten till gårdsbruksenheten har över-
förts innehar under ersättningsåret. 
 

 


