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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 2017 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.  

Miljöersättning för olika miljöförbättrande 
insatser och ersättning för ekologisk pro-
duktion beviljas på basen femåriga åtagan-
den 

Nya femåriga åtaganden kan inte ingås 

Nya femåriga åtaganden om varken miljöer-
sättning eller ersättning för ekologisk pro-
duktion kan ingås år 2017 på grund av att de 
för dessa åtgärder budgeterade medlen 
redan är uppbundna i de gällande åtagan-
dena.  

För anläggning av skyddszoner kan du an-
söka om finansiering via Leader 
(http://www.leader.ax/sv/start/). 

Gällande åtaganden kan delas 

Har du inte ett gällande åtagande och du tar 
över mark som har ingått i ett åtagande hos 
den som brukade marken i fjol har du möj-
lighet att ta över delar av åtagandet som 
motsvarar den areal som du tog över, se 
punkt 2.6.  

Gör ansökan om att få ta över delar av åta-
gandet på blankett Å2e. Läs även villkoren 
för erhållande av ersättningen noggrant. 
Ansök om utbetalning på blanketterna Å1a, 
Å1b/102B och Å2a, du kan inte göra ansö-
kan om utbetalning elektroniskt om du tar 
över delar av ett åtagande i år. 

Observera att minimiarealen för åtagandet 
måste uppfyllas också på din gård och att 
åtagandet om ekologisk produktion måste 
omfatta minst hälften av åkermarken på din 
gård. 

Ändringar i tvärvillkoren och basnivån 

Tvärvillkoren och basnivån har ändrat. Du 
kan i år frånträda vissa åtaganden utan 
återkrav, se punkt 2.7    

Sista ansökningsdag 

Den sista dagen för att lämna in ansök-
ningshandlingar är den 15 juni 2017.  



 

 

2. ANSÖKNINGSFÖRFARANDET ÅR 2017 

 

 

 

2.1 Nytt år 2017 

 Landskapsregeringen skickar i år inte 
ut uppgifter om gårdens gällande 
åtaganden eller en förteckning av de 
skiften som omfattas av ditt åta-
gande/dina åtaganden. Dessa upp-
gifter kan du hitta via Viputjänsten.   

 Nya femåriga åtaganden kan inte in-
gås. 

 Har du inte själv ett gällande åta-
gande och du tar över mark som har 
ingått i ett åtagande hos den som 
brukade marken i fjol har du möjlig-
het att ta över delar av åtagandet, 
se punkt 2.6  

 Tvärvillkoren och basnivån har änd-
rat, se punkt 2.7. I år kan du undan-
tagsvis frånträda ditt åtagande om 
balanserad användning av närings-
ämnen eller ditt åtagande om eko-
logisk produktion på grund av att 
tvärvillkoren och åtagandets basnivå 
har ändrat. 

 Möjligheten att till ett basskifte foga 
högst 10 ar stora icke ersättningsbe-
rättigande områden har slopats från 
och med år 2017.   

 I Viputjänsten har i Ålands stödan-
sökan byggts in nya funktioner som 
ska underlätta ansökningsförfaran-
det och minska riskerna för felaktig-
heter i din stödansökan, se punkt 
2.8. 

2.2 Stödansökan  

Har du ett åtagande om miljöersättning 
eller ett åtagande om ekologisk produktion 
måste du årligen ansöka om utbetalning av 
ersättningen.  
 

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 3.9) 
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.  

 

Uppgifter om gårdens gällande åtaganden 
och en förteckning av de skiften som omfat-
tas av ditt åtagande/dina åtaganden kan du 
hitta via Viputjänsten på adressen 
https://vipu.mavi.fi.    
 
Du kan göra din ansökan elektroniskt via 
Viputjänsten, se punkt 2.4 och 2.5. De er-
sättningar som du ansöker om hos Ålands 
landskapsregering ingår i den samlade stöd-
ansökan. Anvisningar om hur du fyller i 
Ålands stödansökan i Viputjänsten finns i 
punkt 2.8. 
 
Vill du göra ändringar i ditt åtagande ska du 
komplettera din elektroniska stödansökan 
med pappersblanketter i följande fall:  

 Blankett Å2b: om du gör ändringar i 
åtagandets frivilliga komplement el-
ler gårdstyp (se punkt 4.3 och 5.4) 

https://vipu.mavi.fi/
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 Blankett Å2c: om du vill minska åta-
gandets areal1 eller antal djur i ett 
åtagande om uppfödning av ur-
sprungsraser 

 Blankett Å2d: om du vill frånträda 
ditt åtagande.  

 Blankett Å2e: om du ansöker om att 
få ta över delar av ett åtagande (se 
punkt 2.6). 

 Blankett Å2f: om du har nyregistre-
rat areal eller om du övertar skiften 
som år 2016 har ingått i ett åta-
gande på en annan gård och du vill 
ansöka om att få ansluta skiftena till 
ditt motsvarade åtagande (se punkt 
4.4 och 5.6). 

 
Du kan också göra din ansökan på pappers-
blanketter. Ansökan ska göras på blanketter 
som landskapsregeringen har fastställt.  
 
Gör du hela din ansökan på papper ska du 
använda blankett Å1a, Å1b/102c och vid 
behov blankett Å2a. Vill du göra ändringar i 
dina åtaganden ska du också använda blan-
ketterna Å2b – Å2f, se ovan.  
 
Blanketterna kan du skriva ut från land-
skapsregeringens webbplats 
http://www.regeringen.ax/naringsliv-
foretagande/lantbruk/arealstod-inom-
lantbruket. Du kan också få en utskrift av 
blanketterna från landskapsregeringen.   
 
Ifyllningsanvisningar följer med blanketten. 
 
Har du basskiften som består av flera jord-
bruksskiften ska du rita in jordbruksskiftena 
på jordbruksskifteskartorna i enlighet med 
anvisningarna i landsbygdsverkets Ansök-
ningsanvisningar 2017. Lämna in kartorna 
till kommunens landsbygdsnäringsmyndig-
het.  
Underteckna alla blanketter och förse dem 

                                                           

1 Gäller inte åtagande om Balanserad användning 

av näringsämnen.  

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 
2017 och på webbplatsen suomi.fi/svenska. 
 

Inlämning 

Lämna in din ansökan antingen elektroniskt 
eller på papper.  

Gör du din ansökan elektroniskt i Viputjäns-
ten ska du lämna in din ansökan senast den 
15 juni 2017 kl. 23.59.  

Observera att du inte kan lämna in eventu-
ella bilagor elektroniskt.     

Ansökningshandlingar i pappersformat ska 
inlämnas till Ålands landskapsregering sen-
ast den 15 juni 2017  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 

 

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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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.  
 

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. Gör 
därför din ansökan i god tid före sista an-
sökningsdagen. 
 

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. 
 

Du kan inte lämna in en elektronisk ansökan 
för sent. Använd pappersblanketter om du 
lämnar in din ansökan försenad efter att 
Viputjänsten har stängts.  
 
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 10 juli. Ersättningen 
minskas då med 18% på grund av förse-
ningsdagar. Ansökningar som lämnas in från 
och med den 11 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. 
 

2.3 Basskiftesändringar 

Du kan göra basskiftesändringar i enlighet 
med anvisningarna i Landsbygdsverkets 
Basguide till stödansökan 2017 
(http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/3
63/article-27850).  

I Viputjänsten hittar du anvisningar för hur 
du gör basskiftesändringarna elektroniskt. 
Du kan också anmäla ändringar i dina bass-
skiften på blankett 102C till kommunens 
landsbygdsnäringsmyndighet.  

Du bör göra ändringarna (delning, samman-
slagning och bildandet av nya basskiften) 
innan du skickar in din Huvudstödansökan 
och Ålands stödansökan. 

Delningar, sammanslagningar, gränskorrige-
ringar och passiveringar behöver inte anmä-
las på pappersblanketter till Ålands land-
skapsregering. Gör du din ansökan elektro-
niskt behöver du heller inte anmäla nya 
basskiften separat till Ålands landskapsrege-
ring.  

Observera att skiften som sammanslås 
måste ha samma egenskaper beträffande 
ägoförhållande, ersättningsberättigande, 
förbindelseuppgift (anslutning till åtagande 
om balanserad användning av näringsäm-
nen eller till ett åtagande om ersättning för 
ekologisk produktion), skyldighet att bevara 
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permanent betesmark och markanvänd-
ningsslag. 

Basskiftets anslutning till ett åtagande om 
skötsel av kulturmark, skötsel av naturbeten 
med höga naturvärden eller riktade insatser 
på naturbeten förhindrar inte sammanslag-
ning av skiftet med ett skifte som inte är 
anslutet till motsvarande åtagande men du 
kan inte genom sammanslagning av skiften 
öka arealen i ditt åtagande.  

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 till Ålands landskapsrege-
ring.  

2.4 Basskiftets egenskaper 

Basskiftets egenskaper visas i rutan för bass-
skiftets myndighetsuppgifter i Viputjänsten.  

Basskiftets myndighetsuppgifter kan du se 
när du gör basskiftesändringar eller när du 
fyller i skiftesuppgifter i din Huvudstödan-
sökan.  

Kontrollera skiftenas ersättningsberätti-
gande och till vilket åtagande skiftet hör när 
du fyller i din ansökan eller gör ändringar i 
basskiftet.   

Basskiftets ersättningsberättigande 

Miljöersättning, ersättning för ekologisk 
produktion och kompensationsersättning 
beviljas endast för ersättningsberättigande 
basskiften. Basskiftets ersättningsberätti-
gande kan du se i Viputjänstens ruta för 
basskiftets myndighetsuppgifter.  

Ett basskifte kan ha följande ersättningsbe-
rättigande: 

 Ja 

 LFA-duglig 

 Inte ersättningsduglig 

Är basskiftets markanvändningsslag åker är 
skiftets ersättningsberättigande antingen Ja 
eller Inte ersättningsduglig. Ja betyder att 
basskiftet är berättigat till miljöersättning, 
ersättning för ekologisk produktion och 
kompensationsersättning. Inte ersättnings-
duglig betyder att skiftet är berättigat till 
varken miljöersättning, ersättning för ekolo-
gisk produktion eller kompensationsersätt-
ning.    

Är basskiftets markanvändningsslag natur-
bete och –äng kan skiftets ersättningsberät-
tigande vara antingen Ja, LFA-duglig eller 
Inte ersättningsduglig. Ett skifte (naturbe-
ten) vars ersättningsberättigande är Ja är 
berättigat till miljöersättning om skiftet 
ingår i ett åtagande om skötsel av kultur-
mark, i ett åtagande om skötsel av naturbe-
ten med höga naturvärden eller i ett åta-
gande om riktade insatser på naturbeten. 
Dessa basskiften beviljas inte ersättning för 
ekologisk produktion eller kompensations-
ersättning. Är skiftets ersättningsberätti-
gande LFA-duglig är basskiftet (naturbetet) 
berättigat till kompensationsersättning. 
Dessa basskiften har år 2014 anmälts som 
permanent betesmark, naturäng eller hag-
mark. Ett sådant basskifte beviljas inte mil-
jöersättning eller ersättning för ekologisk 
produktion. Ett basskifte vars ersättningsbe-
rättigande är Inte ersättningsduglig beviljas 
varken miljöersättning, ersättning för ekolo-
gisk produktion eller kompensationsersätt-
ning.    

Till ett ersättningsberättigande basskifte kan 
inte fogas areal som inte är ersättningsbe-
rättigande. Basskiftets areal kan förstoras 
endast om flygfotot stöder en gränskorrige-
ring.    
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Basskiften som bildas vid delning och sam-
manslagning erhåller samma ersättningsbe-
rättigande som moderskiftet/moderskiften 
och du behöver inte separat anhållan om 
ersättningsduglighet för skiftet.  

Nyregistrerade basskiften på områden som 
tidigare inte har varit i odling och vars mar-
kanvändningsslag är åker blir automatiskt 
ersättningsberättigande (Ja). Ersättningsbe-
rättigandet för nyregistrerade basskiften 
vars markanvändningsslag är naturbete och 
– äng blir automatiskt LFA-duglig. Nyregi-
strerade basskiften som har något annat 
markanvändningsslag än åker eller natur-
bete och – äng blir inte automatiskt ersätt-
ningsberättigande.  

Ersättningsberättigandet är en bestående 
egenskap och du kan inte själv via Viputjäns-
ten ändra skiftets ersättningsberättigande. 

Vill du ändra skiftets ersättningsberätti-
gande eller anhålla om ersättningsberätti-
gande för nyregistrerade basskiften kan du 
lämna in en fritt formulerad ansökan till 
Ålands landskapsregering. Uppge basskiftets 
namn, signum och motivering.     

Gör du din ansökan på papper ska du i ko-
lumn D på blankett Å2a ansöka om ersätt-
ningsberättigande för basskiftet.  

Vid överföring av besittningsrätt behåller 
basskiftet sitt ersättningsberättigande, även 
om skiftet övergår till någon som inte har 
ett åtagande om miljöersättning eller er-
sättning för ekologisk produktion eller som 
inte ansöker om kompensationsersättning.   

Ett ersättningsberättigande basskifte ändras 
till Inte ersättningsdugligt om det vid en 
kontroll konstateras att skiftet inte är odlad 
eller om du anmäler att skiftet tas ur jord-
bruksanvändning.  

Basskiftets anslutning till åtagande 

För att miljöersättning eller ersättning för 

ekologisk produktion ska beviljas måste 
basskiftet vara anslutet till ett åtagande. Du 
kan kontrollera dina gällande åtaganden i 
Viputjänsten. Basskiftets anslutning till ett 
åtagande visas i basskiftets myndighetsruta.  

I basskiftets myndighetsruta finns följande 
uppgifter: 

 Förbindelseskifte för miljöersättning: 
Uppgiften anger huruvida skiftet är 
anslutet till åtagande om balanserad 
användning av näringsämnen 
(Ja/Nej). 

 Förbindelseskifte för ekologisk pro-
duktion: Uppgiften anger huruvida 
skiftet är anslutet till åtagande om 
ekologisk produktion (Ja/Nej).  

Ett basskifte kan inte vara anslutet både till 
ett åtagande om balanserad användning av 
näringsämnen och till ett åtagande om eko-
logisk produktion.   

Längst ner i basskiftets myndighetsruta visas 
Basskiftets avtal som är i kraft. Åtagandet 
som skiftet är anslutet till visas med koder.  

2081 Skötsel av naturbeten med höga 
naturvärden 

2082 Skötsel av kulturmark 
2083 Riktade insatser på naturbeten 
2084 Anläggning av skyddszon 
2085 Ängsvall 

Hör skiftet till något av dessa åtaganden är 
det viktigt att du uppger motsvarande växt 
på skiftet, se punkt 2.8. 

Vill du ta bort ett basskifte från ditt åta-
gande ska du lämna in blankett Å2c till 
Ålands landskapsregering.  

Anslutning vid besittningsöverföring 

Har du ett åtagande om balanserad an-
vändning av näringsämnen och du tar över 
ett basskifte som har omfattats av ett åta-
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gande om balanserad användning av nä-
ringsämnen eller av ett åtagande om ekolo-
gisk produktion hos den som brukade skiftet 
i fjol ansluts skiftet automatiskt till ditt åta-
gande.  

Har du ett åtagande om ekologisk produkt-
ion och du tar över ett basskifte som har 
omfattats av ett åtagande om ekologisk 
produktion hos den som brukade skiftet i 
fjol ansluts skiftet automatiskt till ditt åta-
gande om ekologisk produktion. Tar du över 
ett basskifte som har varit anslutet till ett 
åtagande om balanserad användning av 
näringsämnen kan du inte ansluta det till 
ditt åtagande om ekologisk produktion. Du 
kan vid behov ansöka om att få ta över delar 
av ett åtagande, se punkt 2.6.  

Observera att uppgiften om skiftets anslut-
ning till ditt åtagande (förbindelseskifte) 
inte uppdateras i Viputjänsten när du anslu-
tar skiftet till din gård. Skiftet överförs till 
ditt åtagande först efter att du har skickat in 
din Huvudstödansökan.  

Övertar du ett basskifte som har ingått i  

 ett åtagande om skötsel av kultur-
mark, 

 skötsel av naturbeten med höga na-
turvärden eller 

 riktade insatser på naturbeten  

hos den som brukade skiftet i fjol och du har 
själv ett motsvarande åtagande kan du an-
söka om att skiftet ska anslutas till ditt åta-
gande. Ansökan görs på blankett Å2f. Skif-
tena ansluts inte till ditt åtagande om du 
inte separat ansöker om det.  

Observera att uppgiften om basskiftets 
anslutning till ett avtal inte längre syns i 
basskiftets myndighetsruta efter att skiftet 
har överförts till din gård. Du måste själv 
utreda huruvida skiftet har varit anslutet till 
ett åtagande om skötsel av kulturmark, 
skötsel av naturbeten med höga naturvär-
den eller ett åtagande riktade insatser på 

naturbeten.  

Basskiften som övergår från din besittning 
avslutas automatiskt från ditt åtagande vid 
överföring. 

Anslutning vid basskiftesändringar  

Basskiften som bildas vid delning och sam-
manslagning erhåller i Viputjänstens myn-
dighetsruta samma uppgift om skiftets an-
slutning till ett åtagande om balanserad 
användning av näringsämnen eller till ett 
åtagande om ekologisk produktion som 
moderskiftet/moderskiften har haft (uppgift 
om förbindelseskifte). Det nya skiftet/de 
nya skiftena som bildas vid delning och 
sammanslagning ansluts till ditt åtagande 
utan att du separat ansöker om det.   

Nyregistrerade basskiften på områden som 
tidigare inte har varit i odling ansluts inte 
automatiskt till ditt åtagande. Du kan på 
blankett Å2f ansöka om att skiftet ska an-
slutas till ditt åtagande. Möjligheten att 
ansluta ny areal till åtaganden beskrivs i 
punkt 4.4 och 5.6.  

Basskiften som du har passiverat avslutas 
från ditt åtagande. Har du kvar marken i din 
besittning kan du bli återbetalningsskyldig 
av miljöersättning eller ersättning för ekolo-
gisk produktion som beviljats för den areal 
som du tagit ur bruk, se punkt 4.6 och 5.7 

2.5 Uppgifter om gårdens åtaganden  

Landskapsregeringen skickar i år inte ut 
uppgifter om gårdens gällande åtaganden. 
Uppgifterna kan du hitta via Vipurådgivaren. 
  
Du kan via Vipurådgivaren se  

 Gårdens åtaganden 

 De frivilliga komplementen som in-
går i ditt åtagande om balanserad 
användning av näringsämnen eller 
åtagandet om ekologisk produkt-
ion 
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 Gårdstypen i ditt åtagande om ba-
lanserad användning av närings-
ämnen  

 Huruvida ditt åtagande om ekolo-
gisk produktion omfattar djurpro-
duktion 

 De djurslag som omfattas av ditt 
åtagande om ekologisk produktion 

 

Anvisningar för hur dessa uppgifter fås fram 
i Viputjänsten finns i Information om stöd-
ansökan 2017. Informationen har skickats 
till alla gårdar som i fjol lämnade in en stöd-
ansökan till Ålands landskapsregering.   

Gå igenom uppgifterna innan du börjar fylla 
i din ansökan. 

Anmäl ändringar i åtaganden på pappers-
blanketter 

Du kan inte ändra uppgifterna om gårdens 
åtaganden via Viputjänsten. Ändringar i 
åtaganden måste anmälas på blankett Å2b. 

Möjligheten att göra ändringar i åtagandet 
under åtagandeperioden och påföljderna av 
ändringarna beskrivs i punkt 4.3 och 5.4.       

Vill du frånträda ett åtagande ska du lämna 
in blankett Å2d till Ålands landskapsrege-
ring.  

År 2017 kan du undantagsvis frånträda ditt 
åtagande om balanserad användning av 
näringsämnen eller ditt åtagande om ekolo-
gisk produktion på grund av att tvärvillkoren 
och åtagandets basnivå har ändrat (se punkt 
2.7). 

2.6 Delning av åtagande  

År 2017 kan nya femåriga åtaganden inte 
ingås.   

Har du inte ett gällande åtagande och du tar 
över mark som har ingått i ett åtagande hos 
den som brukade marken i fjol har du dock 

möjlighet att ta över delar av åtagandet som 
motsvarar den areal som du tog över.  

Gör ansökan om att få ta över delar av åta-
gandet på blankett Å2e. Läs noggrant villko-
ren för erhållande av ersättning. Villkoren 
hittar du på landskapsregeringens webb-
plats www.regeringen.ax, du kan också få 
villkoren från landskapsregeringen.   

Observera att minimiarealen för åtagandet 
måste uppfyllas också på din gård och att 
ett åtagande om ekologisk produktion 
måste omfatta minst hälften av åkermarken 
på din gård. 

Tar du över delar av ett åtagande om balan-
serad användning av näringsämnen från en 
husdjursgård kan du ändra gårdstypen i ditt 
åtagande till växtodlingsgård. Tar du över 
delar av ett åtagande från en växtodlings-
gård kan du inte ändra gårdstypen i ditt 
åtagande till husdjursgård. 

Du kan också ta över frivilliga komplement 
från det ursprungliga åtagandet men du kan 
inte välja helt nya frivilliga komplement till 
ditt åtagande.   

Tar du över delar av ett åtagande om ekolo-
gisk produktion i vilken ingår ekologisk djur-
produktion kan du inkludera ekologisk djur-
produktion i ditt åtagande.  

Åtagandet som du erhåller efter delningen 
gäller under den tid som återstår av det 
ursprungliga åtagandets åtagandeperiod. Är 
åtagandet som delas från år 2015 gäller 
åtagandet som uppstod vid delning fram till 
och med 30.4.2020.  

Kom ihåg att ansöka om utbetalning  

Har du erhållit ett åtagande genom delning 
kan du inte ansöka om utbetalning via 
Viputjänsten.  

Ansök om utbetalning på blanketterna Å1a, 
Å1b/102B och Å2a. 

http://www.regeringen.ax/
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2.7 Ändringar i tvärvillkoren och basnivån  

I ett femårigt åtagande om balanserad an-
vändning av näringsämnen och i ett åta-
gande om ekologisk produktion förbinder 
du dig också att iaktta tvärvillkoren, den 
basnivå som fastställts för varje enskild 
insats som ingår i åtagandet och minimikra-
ven för användning av gödselmedel och 
bekämpningsmedel. För dessa betalas ingen 
ersättning, men iakttagandet av dem är ett 
krav för erhållande av ersättningen.  

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.  

Ändringar i nitratbeslutet 

I tvärvillkoren och i basnivån ingår krav som 
fastställs i Ålands landskapsregerings beslut 
om begränsning av utsläpp av i vatten av 
nitrater i jordbruket, det sk. nitratbeslutet. 

Landskapsregeringen har den 30 juni 2016 
antagit ett nytt nitratbeslut (ÅFS 2016:41). 
Beslutet trädde i kraft den 1 september 
2016 och ersätter det tidigare beslutet från 
år 2000 (ÅFS 2000:79). 

Det nya nitratbeslutet hittar du här: 
http://www.regeringen.ax/sites/www.reger
inen.ax/files/attachments/law/afs2016_nr4
1_0.pdf 

Vissa delar av nitratbeslutet ingår i tvärvill-
koren och utgör basnivån för balanserad 
användning av näringsämnen och dess frivil-
liga komplement och för ersättningen för 
ekologisk produktion.    

Ändringarna i nitratbeslutet gäller främst 
tidpunkten för spridning av gödselmedel på 

hösten och spridningsmängd (6§  2 - 4 
mom.)  

Stallgödsel och organiska gödselfabrikat får 
inte spridas under tiden från 1 november till 
15 april. Om marken är otjälad och torr så 
att inget rinner av i ett vattendrag kan ut-
spridningen på våren påbörjas tidigare, dock 
tidigast den 1 april. 

En förlängning av spridningstiden på hösten 
generellt för hela Åland med maximalt 6 
veckor kan beviljas av landskapsregeringen 
efter ansökan från en branschorganisation. 
Förlängning av spridningstiden ges på grund 
av exceptionella väderleksförhållanden. 
Förlängning av spridningstiden kan även av 
synnerliga skäl och efter särskild prövning 
beviljas av landskapsregeringen till enskilda 
jordbrukare efter inlämnad ansökan.  

Den maximala mängden flytgödsel som får 
köras ut på hösten efter 31.10 begränsas till 
den mängd som produceras på gården un-
der 6 veckors tid och specificeras utgående 
från gårdens djurbesättning.  

På åkerområden som gång på gång över-
svämmas av vårfloden är kvävegödsling 
förbjuden under tiden mellan den 1 oktober 
och den 1 april, med undantag för det växt-
bestånd som anläggs.   

Ändringar av tvärvillkorens krav på skötsel 
av odlad jordbruksmark 

I basnivån ingår bl.a. tvärvillkorens krav på 
skötsel av odlad jordbruksmark som fast-
ställs i 12 § 3 och 4 mom. i statsrådets för-
ordning om krav på god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden enligt tvärvillkor 
(4/2015). Förordningen har ändrats från och 
med 28.2.2017 vilket innebär följande för-
ändringar i basnivån: 
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Används permanent betesmark eller per-
manent gräsmark för betesgång ska marky-
tan huvudsakligen förbli täckt av växtlighet 
samtidigt som betesgången får medföra 
jorderosion endast i en liten omfattning.  

Ändringen innebär en lindring då kravet 
tidigare var att betesgången inte fick med-
föra erosion och markytan skulle förbli täckt 
av växtlighet.  

Om ingen skörs bärgas från jordbruksmar-
ken ska den växtlighet som produceras på 
jordbruksmarken hanteras så att det också 
följande år går att anlägga ett växtbestånd 
på jordbruksmarken eller producera en 
bärgnings- och marknadsduglig skörd.  

Ändringen innebär en skärpning då kravet 
tidigare var att den växtlighet som produce-
ras på jordbruksmarken vid behov ska han-
teras så att det också följande år går att 
anlägga ett växtbestånd på jordbruksmar-
ken eller producera en bärgnings- och 
marknadsduglig skörd.       

2.8 Stödansökan i Viputjänsten  

Du kan göra din stödansökan elektroniskt 
via Viputjänsten.  

Den elektroniska stödansökan består av 
Huvudstödansökan och Ålands stödansökan 
(Åland, miljöersättning, LFA och ekologisk 
produktion). Via Huvudstödansökan anger 
du uppgifter för bas- och jordbruksskiften 
samt ansöker om de stöd som administreras 
av kommunen. Via Ålands stödansökan 
ansöker du om miljöersättning, ersättning 
för ekologisk produktion och kompensat-
ionsersättning.     

Mera information om Viputjänsten finns i 
kapitel 5.2 i Landsbygdsverkets Basguide till 
stödansökan 2017.  

Bas- och jordbruksskiftets uppgifter 

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. 

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

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 
när du uppger jordbruksskiften:  

Skiften med frivilliga komplement 

Har du frivilliga komplement i dit åtagande 
om balanserad användning av näringsäm-
nen eller i ditt åtagande om ekologisk pro-
duktion ska du i Ålands stödansökan specifi-
cera 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 ( 2,00 
hektar och 3,00 hektar) som båda har havre 
som odlad gröda. För skiftet som är 3,00 
hektar anges det frivilliga komplementet 
senare via i Ålands stödansökan.  
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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  

Kontrollera att du inte har en markförbätt-
rande växt på samma skifte längre än högst 
tre år i rad och att du inte har gröngödsling-
svall i växtföljden före eller efter en sane-
rings- och markluckrande växt, vall, tillfälligt 
icke odlad åker, icke odlad åker som sköts 
eller icke odlad åker.  

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. 
 

Naturbeten  

Kontrollera i basskiftets myndighetsruta om 
skiftet omfattas av ett åtagande om natur-
beten. Åtagandet anges med koder längst 
ner i rutan Basskiftets avtal som är i kraft:   

2081 Skötsel av naturbeten med höga 
naturvärden 

2082 Skötsel av kulturmark 
2083 Riktade insatser på naturbeten 

 
Ange på skiftet den gröda som motsvarar 
det åtagande som naturbetet omfattas av 

- Naturbeten med höga naturvärden  
- Kulturmarksbete 
- Naturbeten med riktade insatser   

 

Övriga naturbeten som uppräknas i Växtför-

teckningen i Bilaga B i Landsbygdsverkets 
Ansökningsguide 2017 berättigar inte till 
miljöersättning.   

Ingår endast en del av ett naturbete i ett 
åtagande ska du av basskiftet bilda separata 
jordbruksskiften. Dela basskiftet i flera jord-
bruksskiften också i de fall att basskiftet 
omfattas av flera åtaganden. 

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.   

Observera att arealen i ett åtagande inte får 
öka under åtagandeperioden. Arealen på 
det jordbruksskifte som ingår i ditt åtagande 
ska därför vara lika stort under hela åtagan-
deperioden.   

Skyddszon  

Ange som gröda Skyddszon (åtagande 
fr.o.m. 2015) på de basskiften som omfattas 
av ett åtagande om anläggning av skydds-
zon. I basskiftets myndighetsruta anges 
åtagandet med kod 2084 Anläggning av 
skyddszon. 

Ålands stödansökan 

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

För att du ska kunna ansöka om utbetalning 
av miljöersättning eller ersättning för ekolo-
gisk produktion måste du ha ett gällande 
åtagande. Har du i år erhållit ett åtagande 
genom delning kan du inte ansöka om utbe-
talning via Viputjänsten.   

Kryssa för de stöd om vilka du ansöker om 
utbetalning. Du kan ansöka om utbetalning 
endast för sådana åtaganden som är i kraft 
på din gård. Dessa visas med mörkare text.  
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Vill du frånträda ditt åtagande ska du inte 
ansöka om utbetalning. Meddela på blan-
kett Å2d att du frånträder ditt åtagande.   

Kompensationsersättning och kompensat-
ionsersättningens husdjursförhöjning an-
söks för ett år i gången och förutsätter inget 
femårigt åtagande.  

Nya funktioner i Ålands stödansökan 2017 

 Du kan göra en ansökan om utbetal-
ning endast för sådana åtaganden 
som är i kraft på din gård. Dessa vi-
sas med mörkare text. Du kan inte 
ansöka om utbetalning för fel åt-
gärd.  

 Gårdstypen i ditt åtagande om ba-
lanserad användning av näringsäm-
nen är låst. Du kan inte i misstag 
ändra gårdstypen.  

 Du kan ansöka om utbetalning end-
ast för sådana frivilliga komplement 
som ingår i ditt åtagande. Du kan 
inte kryssa i fel frivilliga komple-
ment.   

 Har du frivilliga komplement i ditt 
åtagande och inte har uppgett minst 
ett skifte på vilken du tänker genom-
föra åtgärden visas en varningsruta 
på sista sidan i Ålands stödansökan. 
Observera att det inte finns någon 
funktion som kontrollerar att mini-
miarealen för varje åtgärd uppfylls. 
Kontrollera minimiarealen manuellt.  

 Djurtätheten på den areal som om-
fattas av ett åtagande om skötsel av 
kulturmark eller ett åtagande om 
skötsel av naturbeten med höga na-
turvärden räknas ut när du anger 
antalet betande djur.  

 Uppfylls inte djurtätheten på den 
areal som omfattas av ett åtagande 
om skötsel av kulturmark eller ett 
åtagande om skötsel av naturbeten 
med höga naturvärden visas en 
varningsruta på sista sidan i Ålands 
stödansökan.  

 Har du inte uppgett ett enda bete 
som kommer att betas under betes-
perioden visas en varningsruta på 
sista sidan i Ålands stödansökan.  

 Du kan via ”Visa tilläggsuppgifter” 
kontrollerar att du har uppgett rätt 
gröda på de skiften som omfattas av 
ett åtagande om skötsel av kultur-
mark, ett åtagande om skötsel av 
naturbeten med höga naturvärden 
eller ett åtagande om riktade insat-
ser på naturbeten   

       

Gårdstyp 

Har du ett åtagande om balanserad an-
vändning av näringsämnen kan du se gårds-
typen under ”Visa tilläggsuppgifter”.   

Vill du ändra gårdstypen ska du lämna in 
blankett Å2b. Gårdstypen kan ändras under 
åtagandeperioden endast från husdjursgård 
till växtodlingsgård.    

Frivilliga komplement 

Har du frivilliga komplement i ditt åtagande 
om balanserad användning av näringsäm-
nen eller åtagande om ekologisk produktion 
måste du varje år genomföra åtgärden.  

Ange under ”Visa tilläggsuppgifter” de skif-
ten på vilka du genomför åtgär-
den/åtgärderna år 2017.  

Genom att klicka på Visa tilläggsuppgifter 
får du upp de frivilliga komplementen. Du 
kan kryssa i bara de frivilliga komplement 
som ingår i ditt åtagande. Nya frivilliga 
komplement kan inte väljas under åtagan-
deperioden.  

Genom att klicka på pilen (>) till vänster om 
rutan som du kryssade i får du upp en för-
teckning på de skiften som du kan genom-
föra det frivilliga komplementet på.  

 

Ser du inte något skifte i förteckningen be-
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ror det på att du inte odlar en sådan gröda 
som möjliggör valet av det frivilliga kom-
plementet.        

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.  

Ersättning för de frivilliga komplementen 
kan beviljas endast för sådana skiften som 
omfattas av ett åtagande om balanserad 
användning av näringsämnen eller ett åta-
gande om ekologisk produkton.  Har du 
nyregistrerat skiften år 2017 och du inte kan 
ansluta dessa till ditt åtagande bör du ob-
servera att dessa skiften inte heller beviljas 
ersättning för de frivilliga komplementen 
och de räknas inte heller in i det frivilliga 
komplementets minimiareal.    

Har du frivilliga komplement i ditt åtagande 
och inte har uppgett minst ett skifte på 
vilken du tänker genomföra åtgärden visas 
en varningsruta på sista sidan i Ålands stöd-
ansökan. Återgå till ”Visa tilläggsuppgifter” 
och markera med ett kryss de skiften som 
du tänker genomföra åtgärden på och kon-
trollera att minimiarealen för det frivilliga 
komplementet uppfylls.  

Vill du frånträda ett frivilligt komplement 
ska du lämna in blankett Å2b. 

Naturbeten 

Ange antalet betande husdjur. Djurtätheten 
på den areal som omfattas av åtagandet om 
skötsel av kulturmark eller skötsel av natur-
beten med höga naturvärden ska vara minst 
0,40 djurenheter per hektar. När du regi-
strerar antalet betande djur räknas djurtät-
heten ut automatiskt i Viputjänsten. Djur-
tätheten räknas på hela den areal som ingår 
i ditt åtagande, även de beten som du even-
tuellt inte betar under året.    

Uppfylls inte djurtätheten på den areal som 
omfattas av ett åtagande om skötsel av 
kulturmark eller ett åtagande om skötsel av 
naturbeten med höga naturvärden visas en 
varningsruta på sista sidan i Ålands stödan-
sökan.  

Ange vilka naturbeten du kommer att beta 
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under betesperioden. Du måste ange anta-
let betande djur innan du får fram en för-
teckning med de skiften som ingår i ditt 
åtagande.  Minst halva åtagandearealen 
måste betas årligen och ett bete kan lämnas 
obetat under en betessäsong.    

Kontrollera att du har uppgett rätt gröda på 
de skiften som omfattas av ditt åtagande, se 
punkt 2.8 Grödan som du angett på jord-
bruksskiftet visas i skiftesförteckningen.  Har 
du uppgett fel gröda måste du återgå till 
Huvudstödansökan och ändra grödan på 
jordbruksskiftet.    

Har du inte uppgett ett enda bete som 
kommer att betas under betesperioden 
visas en varningsruta på sista sidan i Ålands 
stödansökan. Återgå till ”Visa tilläggsuppgif-
ter” och kryssa för de beten som du kom-
mer att beta.  

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.   
 
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.  
        
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 
genom att sända bara en del av uppgifterna 
på nytt. 
 
Behöver du återta din Huvudstödansökan 
måste du först återta Ålands stödansökan 

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.  

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.  
  

2.9  Korrigering av fel i ansökan  

En elektronisk ansökan kan återkallas och 
ändras endast under ansökningstiden. Efter 
den sista ansökningsdagen kan du ändra 
eller återkalla ansökan endast på pappers-
blanketter.    

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. 
Dessutom kan man korrigera t.ex. omkas-
tade siffror (exempel: 169 ->196), fel anmält 
lägenhetssignum eller bankkontonummer 
och räknefel. För att en myndighet ska 
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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.  

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.   

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 
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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-
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.  
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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 2017.  
 

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 
enligt 7 § 3 mom. inkomstskattelagen (FFS 
1535/1992). 

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 Jordbruksmark  

All jordbruksmark ska anges i den årliga 
ansökan, se kapitel 6.1 i Landsbygdsverkets 
Basguide till stödansökan 2017.  

Tar du jordbruksmark ur jordbruksanvänd-
ning ska du anmäla detta till kommunens 
landsbygdsnäringsmyndighet på blankett 
102C.  

Tar du jordbruksmark ur jordbruksanvänd-
ning efter att du har lämnat in din stödan-
sökan måste du annullera kompensations-
bidraget för det berörda skiftet. Lämna in en 
kopia av blankett 102C eller ett fritt formu-
lerat meddelande till landskapsregeringen.    
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Besittning av skiften 

Den areal för vilken miljöersättning, ersätt-
ning för ekologisk produktion och kompen-
sationsersättning kan betalas måste vara i 
din besittning senast 15.6.2017.    
 

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, se punkt 2.4  
 

Jordbruksskiftets minimiareal 

Miljöersättning, ersättning för ekologisk 
produktion och kompensationsbidrag bevil-
jas endast för sådana jordbruksskiften vars 
areal är minst 0,05 hektar.  

När minimiarealen för ett åtagande beräk-
nas kan sådana jordbruksskiften som är 
minst 0,01 hektar tas i beaktande.  

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 består av EU:s rättsak-
ter och nationell lagstiftning som hänför sig 
till miljöfrågor, folkhälsa, växtskydd samt 
djurens hälsa och välbefinnande. Du ska 
följa gällande författningar och rättsakter. 

Tvärvillkoren beskrivs i en separat Tvärvill-
korsguide.  

Bestämmelser om skötsel av odlad jord-
bruksmark och trädor samt andra krav som 
gäller skötsel eller underhåll av jordbruks-

mark ingår i tvärvillkoren.  Jordbruksmarken 
som inte används för jordbruksverksamhet 
ska bevaras öppen och i sådant skick att den 
lämpar sig som betesmark eller för odling 
utan att det krävs annat än sedvanliga jord-
bruksmetoder och jordbruksmaskiner. En 
areal för permanenta grödor betraktas som 
öppen även om det finns plantskolor, frukt-
träd eller bärbuskar på området.  

Skyldigheten att bärga skörden har slopats 
men du ska sträva efter att producera en 
bärgnings och marknadsduglig skörd. 

Användning av jordbruksmark för annat än 
jordbruksverksamhet 

Du får använda jordbruksmark för annat än 
jordbruksverksamhet i enlighet med anvis-
ningarna i punkt 6.1 i Landsbygdsverkets 
basguide till Stödansökan 2017.   

3.5 Betalning av stöd 

Miljöersättning, ersättning för ekologisk 
produktion och kompensationsersättning 
betalas om beloppet som beviljas per stödår 
överstiger 100 euro. För miljöersättning 
krävs att beloppet för varje åtagande övers-
tiger 100 euro.   

Utbetalningen görs i två rater. Därutöver 
betalas kompensationsersättningens hus-
djursförhöjning och ersättningen för ekolo-
gisk husdjursproduktion i en separat rat 
efter att djurenhetsberäkningen har gjorts 
klar under våren 2018. 

Ersättningarna som beviljas från landskaps-
regeringen betalas från och med hösten 
2016 ut från Landsbygdsverket.   

Landskapsregeringen följer Landsbygdsver-
kets utvetalningstidtabell med eventuellt 
någon veckas fördröjning. 
http://www.mavi.fi/sv/utbetalning-och-
till-
syn/utbetalning/odlare/Sidor/utbetalningsti
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dtabell-hosten2017.aspx  

3.6 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. 
   

3.7 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).  

3.8 Omräkning av antalet djur till djuren-
heter 

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

Du ska vara registrerad som djurhållare och 
hålla uppgifterna i djurregistren uppdate-
rade. 

Uträkning av djurantalet  

Djurantalet beräknas på basis av uppgifter-
na i djurregistren när det gäller nötkreatur, 
får, getter och svin samt på basis av bokfö-
ringen när det gäller hästar och fjäderfä. För 
hästar kontrolleras det anmälda djurantalet 

administrativt från hästregistret. 

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 

 

Djurantalet från djurregistren 

Antalet djurenheter av nötkreatur är det 
genomsnittliga antalet nötkreatur per djur-
grupp i din besittning i nötdjursregistret 
2017 multiplicerat med djurenhetskoeffici-
enten för djurgruppen. Medeltalet per år be 

räknas för perioden 1.1.2017–31.12.2017. 

Antalet djurenheter av svin är det genom-
snittliga antalet svin per djurgrupp i svinre-
gistret 2017 multiplicerat med djurenhets-
koefficienten. Medeltalet per år beräknas 
som årsmedeltalet av antalet djur den första 
dagen i varje månad under perioden 
1.1.2017– 31.12.2017. Perioden omfattar 12 
månader. De två månaderna med minst 
djurantal tas inte med i uträkningen av det 
genomsnittliga djurantalet, varvid nämna-
ren blir 10. Av antalet grisar (0-3 mån.) tas 
2/3 med. 

Antalet får och getter är antalet får och 
getter per djurgrupp i får- och getregistret 
2017. Medeltalet per år beräknas för tiden 
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1.1.2017–31.12.2017. 

Djurantalet från bokföringen 

Antalet fjäderfän är antalet fjäderfän per 
djurgrupp som förts in i din bokföring för 
2017. Uppge det största antalet broilrar på 
en dag för varje månad, dvs. välj den dag 
mellan dag 1 och 5 då djurtalet var störst. 
Uppge antalet andra fjäderfän enligt situat-
ionen den första dagen i månaden. Medel-
talet per år beräknas som årsmedeltalet av 
antalet djur den första dagen i varje månad 
under perioden 1.1.2017–31.12.2017. De 
fyra månaderna med minst djurantal tas 
inte med i uträkningen av det genomsnitt-
liga djurantalet, varvid nämnaren blir 8. 
Spara bokföringen på din gård med tanke på 
eventuella kontroller åtminstone fram till 
utgången av 2021. 

Antalet hästar och ponnyer är antalet hästar 
och ponnyer per djurgrupp som förts in i din 
bokföring för 2017. Medeltalet per år be-
räknas som årsmedeltalet av antalet djur 
den första dagen i varje månad under peri-
oden 1.1.2017–31.12.2017. Spara bokfö-
ringen på din gård med tanke på eventuella 
kontroller åtminstone fram till utgången av 
2021. 

Du ska uppge antalet fjäderfän och hästar 
med en separat anmälan till kommunen 
efter kalenderåret 2017. Du kan göra anmä-
lan elektroniskt i Viputjänsten eller genom 
att fylla i blankett 461 Anmälan om djuran-
tal. Lämna också in bilageblankett 461A 
med närmare uppgifter om hästarna till 
kommunen. En för sent inlämnad anmälan 
minskar ersättningen, men bilagan orsakar 
ingen försening.  

Hästar 

Hästarna ska vara i sökandens besittning. 
Om sökanden är en jordbrukssammanslut-
ning ska hästarna vara i sammanslutningens 
besittning. Hästar i delad ägo beaktas inte, 
utan enbart sådana som helt och hållet 

besitts av sökanden. Fullmakter eller inbör-
des avtal beaktas inte. Inga dokument be-
hövs vid ansökan om stöd, men de ska visas 
upp på gården om det behövs. En besitt-
ningsöverföring ska vara införd i registret. 

Överföring av besittningsrätten i Hippos 
register kan göras antingen till uppfödar-, 
tävlings- eller ägarregistret. Oavsett till 
vilket register besittningsöverföringen har 
gjorts är det hästens innehavare, och inte 
dess ägare, som har rätt att ansöka om stöd 
för hästen eller räkna in hästen i sin djurtät-
het. Det vill säga när besittningsrätten har 
överförts till en annan i tävlingsregistret är 
hästen inte längre i ägarens besittning och 
ägaren får inte räkna in den i sitt antal häs-
tar för djurtätheten. Uthyrda hästar och 
sköthästar ingår inte heller i djurantalet. 

Vid uträknandet av djurtätheten kan djuran-
talet för hästar innefatta bara identifierade 
hästar och ponnyer som är äldre än 6 må-
nader och som helt och hållet är i sökan-
dens (= sökanden själv, sökandens 
make/maka och minderåriga barn) besitt-
ning i hästregistret. En identifierad häst eller 
ponny ska ha ett UELN- eller registernum-
mer, som framgår av hästpasset (tidigare 
registreringsbeviset). En häst som inte helt 
och hållet är i sökandens besittning, som 
inte är identifierad eller som inte är regi-
strerad i ett hästregister som förs av Hippos, 
Eestin raskaat vetohevoset rf eller Suomen 
Irlannincobyhdistys beaktas inte när djur-
tätheten räknas ut. För identifiering av häs-
tarna ska du till din anmälan om djurantal 
foga bilaga 461A. Bristfälligt registrerade 
djur underkänns vid beräkningen av djurtät-
heten. 

Ändringar i produktionen eller gårds-
strukturen 

Gör en skriftlig anmälan till kommunen om 
exceptionella omständigheter som inverkar 
på husdjursförhöjningens storlek eller på 
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om den dras in. Gör anmälan inom 15 ar-
betsdagar från det att du kan göra anmälan. 

Förhöjning till husdjursgårdar kan beviljas 
en gård som övertagits, om generationsväx-
lingen eller besittningsöverföringen av hela 
gården har utförts senast 31.8.2017 och den 
tidigare innehavaren har ansökt om förhöj-
ningen. Djurantalet för gårdens tidigare 
innehavare beaktas när övertagarens djur-
antal räknas ut, om jordbrukarna har kom-
mit överens om det. Om övertagaren inte 
vill att också den tidigare innehavarens 
djurantal ska räknas, måste övertagaren 
meddela kommunen om detta. 

Inverkan av djurskyddsbrott och djur-
skyddsförseelse 

Utbetalningen av förhöjningen till husdjurs-
gårdar avbryts i fråga om det djurslag för 
vilket åtalsprövning har inletts med anled-
ning av misstanke om djurskyddsbrott eller 
djur skyddsförseelse. Förhöjning till hus-
djursgårdar beviljas inte för det djurslag för 
vilket den sökande har dömts för djur-
skyddsbrott eller ålagts djurhållningsförbud. 
Djurslaget i fråga beaktas inte vid uträknan-
det av djurtätheten för det aktuella året. 

Förhöjning till husdjursgårdar beviljas inte 
heller för det djurslag för vilket den sökande 
har ålagts djurhållningsförbud. Förhöjning 
beviljas inte för den tid djurhållningsförbu-
det varar och inte för tiden mellan året för 
gärningen och den lagakraftvunna domen, 
och djurslaget i fråga beaktas inte heller vid 
uträknandet av djurtätheten. 

3.9 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 d.v.s. 
force majeure eller en exceptionell omstän-
dighet och du meddelar detta till den behö-

riga myndigheten.  

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

- sökanden har avlidit 
- sökanden blir arbetsoförmögen under 

en längre tid 
- en allvarlig naturkatastrof påverkar 

gårdsbruksenheten odlade areal i vä-
sentlig grad 

- byggnader för uppfödning av djur på 
gården förstörts genom olyckshän-
delse 

- en epizooti eller växtsjukdom drabbar 
jordbrukarens hela djurbesättning el-
ler på motsvarande sätt jordbrukarens 
grödor. 

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 landsbygdsnärings-
myndighet om en exceptionell omständig-
het. Lämna uppgifter om force majeure eller 
en exceptionell omständighet och bevis på 
saken skriftligen inom 15 arbetsdagar från 
det att det är möjligt att lämna dem.  
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4. MILJÖERSÄTTNING 

 

 

4.1  Att beakta 

Nya femåriga åtagande kan inte ingås år 
2017. 

Har du inte ett gällande åtagande och du tar 
över mark som har ingått i ett åtagande hos 
den som brukade marken i fjol har du möj-
lighet att ta över delar av åtagandet som 
motsvarar den areal som du tog över, se 
punkt 2.6.  

Läs villkoren för erhållande av ersättningen 
noggrant. Villkoren finns på landskapsrege-
ringens webbplats www.regeringen.ax. Då 
kan också erhålla villkoren som utskrifter 
från landskapsregeringen.  

Observera att minimiarealen för åtagandet 
måste uppfyllas också på din.  

Gör ansökan om att få ta över delar av åta-
gandet på blankett Å2e. Ansök om utbetal-
ning på blanketterna Å1a, Å1b/102B och 
Å2a, du kan inte göra ansökan om utbetal-
ning elektroniskt. 

Ändring i tvärvillkoren och basnivån  

Ändringarna i tvärvillkoren och basnivån 
beskrivs i punkt 2.7 

Du kan i år undantagsvis frånträda ditt åta-
gande om balanserad användning av nä-
ringsämnen utan återkrav på grund av att 
tvärvillkoren har ändrat.  

Vill du frånträda ditt åtagande ska du lämna 
in blankett Å2d till Ålands landskapsrege-
ring.  

 

4.2 Areal som kan beviljas ersättning 

Areal som kan beviljas miljöersättning 
måste ingå i ett åtagande och basskiftet 
måste vara ersättningsberättigande. Dessu-
tom ska på skiftet odlas en ersättningsbe-
rättigande gröda. En förteckning över er-
sättningsberättigande grödor kan du hitta 
på landskapsregeringens webbplats 
www.regeringen.ax.   

Ersättning för Balanserad användning av 
näringsämnen kan beviljas för åkermark 
som odlas med åker- eller trädgårdsgrödor.  

Ersättning beviljas inte för icke odlad åker 
som sköts, tillfälligt icke odlad åker, icke 
odlad åker, skyddszons- och gröngöds-
lingsvallar, skyddsremsa som bildar ett eget 
basskifte, honungsfacelia, växter för ho-
nungsproduktion, trädgårdsland, prydnads-, 
plantskole-, groblads- eller saneringsväxter, 
energigrödor eller andra vedartade växter. 

För gröngödslingsvallar och saneringsväxter 
beviljas endast ersättning för Odling av 
markförbättrande växter. För honungsfa-
celia och för växter för honungsproduktion 
beviljas endast ersättning för Odling av 
dragväxter för bin.  Har du inte valt dessa 
frivilliga komplement till ditt åtagande kan 
du inte erhålla miljöersättning för dessa 
grödor.   

I punkt 2.8 kan du se hur du i din stödansö-
kan bör uppge odlad växt på de jordbruks-
skiften som omfattas av övriga åtaganden. 
Ersättning beviljas endast om rätt växtkod 
angetts på skiftet.     

 

http://www.regeringen.ax/
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4.3 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.  

Under åtagandeperioden kan du inte ändra 
gårdstypen från växtodlingsgård till hus-
djursgård även om djurtäthetskravet skulle 
uppfyllas senare under åtagandeperioden.  

Du kan ändra gårdstypen från husdjursgård 
till växtodlingsgård under åtagandeperi-
oden, till exempel om du minskar antalet 
husdjur på gården så att du inte längre upp-
fyller kravet på djurtätheten (0,35 de/ha) 
ska du, men då ska du förutom vid händel-
ser som kan godkännas som force majeure, 
betala tillbaka den del av ersättningen som 
har beviljats som en förhöjning för en hus-
djursgård (25 euro/hektar).  

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.   

 

Anmälan om att ett frivilligt komplement 
frånträds görs på blankett Å2b. 

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 du övertar ingått i ett åta-
gande om balanserad användning av nä-
ringsämnen eller i ett åtagande om ekolo-
gisk produktion hos den som odlade arealen 
i fjol kan du bifoga arealen till ditt åtagande 
oberoende av den utökade arealens storlek 
och längden på den återstående åtagande-
perioden.  

Har du nyregistrerat areal (nyodlingar) eller 
erhållit areal som inte har ingått i ett åta-
gande om balanserad användning av nä-
ringsämnen eller i ett åtagande om ekolo-
gisk produktion kan du bifoga högst 5 hektar 
av denna areal till ditt åtagande förutsatt att 
du år 2016 har haft minst 50 hektar åker-
mark i din besittning. Har du haft under 50 
hektar åkermark år 2016 måste du räkna ut 
10% av den åkerareal som du hade i din 
besittning år 2016.     

Exempel: Du hade 35 hektar åkermark i din 
besittning år 2016, år 2017 kan du bifoga 
3,50 hektar (10%) nyregistrerat areal (nyod-
lingar) eller areal som inte har ingått i ett 
åtagande om balanserad användning av 
näringsämnen eller i ett åtagande om eko-
logisk produktion.      
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Har du åkerareal som du inte kan bifoga till 
ditt åtagande om balanserad användning av 
näringsämnen måste du ändå följa villkoren 
för åtagandet också på den areal.  
 
Arealen i de övriga miljöåtaganden kan inte 
öka under åtagandeperioden förutom vid 
överföring av mark som hos en annan 
stödmottagare har ingått i ett motsvarande 
åtagande.  
 
Övertar du mark som hos en annan stöd-
mottagare har ingått i ett åtagande om 

- skötsel av naturbeten med höga na-
turvärden 

- skötsel av kulturmark  
- ängsvall 

kan du bifoga den övertagna marken till ditt 
motsvarande åtagande.  
 

Ansökan om ökning av åtagandets areal 
görs på blankett Å2f. 
 
Ett åtagande om 

- anläggning av skyddszon eller  
- riktade insatser på naturbeten  

kan inte utökas med areal från ett annat 
motsvarande åtagande.  

Övertar du sådan mark som har ingått i 
åtagande om anläggning av skyddszon eller i 
åtagande om riktade insatser kan du ta över 
den del av åtagandet som motsvarar den 
överförda marken.   

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 
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överförda marken eller de överförda djuren 
övertas av denna andra person för återsto-
den av åtagandeperioden.  

Har personen 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  Att beakta 

Nya femåriga åtagande kan inte ingås år 
2017. 

Har du inte ett gällande åtagande och du tar 
över mark som har ingått i ett åtagande hos 
den som brukade marken i fjol har du möj-
lighet att ta över delar av åtagandet som 
motsvarar den areal som du tog över, se 
punkt 2.6  

Läs villkoren för erhållande av ersättningen 
noggrant. Villkoren finns på landskapsrege-
ringens webbplats www.regeringen.ax. Då 
kan också erhålla villkoren som utskrifter 
från landskapsregeringen.  

Observera att minimiarealen för åtagandet 
måste uppfyllas också på din gård och att 
åtagandet om ekologisk produktion måste 
omfatta minst hälften av åkermarken på din 
gård. 

Gör ansökan om att få ta över delar av åta-
gandet på blankett Å2e. Ansök om utbetal-
ning på blanketterna Å1a, Å1b/102B och 
Å2a, du kan inte göra ansökan om utbetal-
ning elektroniskt. 

Ändring i basnivån för ekologisk produkt-
ion 

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.  

Ändringarna i tvärvillkoren och basnivån 
beskrivs i punkt 2.7 

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.  

5.2 Areal som kan beviljas ersättning 

Areal som kan beviljas ersättning för ekolo-
gisk produktion måste ingå i ett åtagande 
och basskiftet måste vara ersättningsberät-
tigande. Dessutom ska på skiftet odlas en 
ersättningsberättigande gröda. En förteck-
ning över ersättningsberättigande grödor 
kan du hitta på landskapsregeringens 
webbplats www.regeringen.ax.  

Ersättning för ekologisk växtodling kan 
beviljas för avsalugrödor, för foderväxter 
som odlas till foder för produktionsdjur och 
för gröngödslingsvall.  

Vall på gårdar som inte bedriver husdjur-
sproduktion 

Bedriver du inte husdjursproduktion ska du 
leverera fodret från hö-, ensilage-, betes- 
eller färskfodervall till en gård som bedriver 
ekologisk husdjursproduktion och som har 
ett verkligt behov av inköpt grovfoder. På en 
gård som inte bedriver husdjursproduktion 
beviljas ersättning för hö-, ensilage-, betes- 
eller färskfodervall för den areal i hektar 
som motsvarar antalet djurenheter på den 
gård som bedriver ekologisk husdjur-
sproduktion och till vilken det producerade 

http://www.regeringen.ax/
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fodret levereras.  

En husdjursgård kan bedriva samarbete 
med en eller flera växtodlingsgårdar förut-
satt att djurtätheten på den sammanlagda 
arealen på husdjursgården och samtliga de 
växtodlingsgårdar som husdjursgården sa-
marbetar med per hektar torrhö-, ensilage-, 
betes- eller färskfodervall inte överstiger 2 
hektar per djurenhet räknat på antalet djur 
på husdjursgården. På en husdjursgård ska 
den ekologiskt odlade vallarealen stå i pro-
portion till antalet produktionsdjur på 
gården. 

Gröngödslingsvall 

Ersättning för ekologisk växtproduktion kan 
beviljas för gröngödslingsvall. Grön-
gödslingsvallarna ska ingå i gårdens normala 
växtföljd och användas som gödselmedel för 
den efterföljande odlingsväxten.  

Gröngödslingsvallen får inte placeras före 
eller efter en sanerings- och markluckrande 
växt, vall, tillfälligt icke odlad åker, icke 
odlad åker som sköts eller icke odlad åker. 

Under åtagandeperioden får gröngödslings-
vall odlas på samma skifte under högst två 
år. Förlängs åtagandet med ett år efter det 
femte åtagandeåret kan gröngödslingsvall 
odlas på skiftet under högst tre år men dock 
under högst två år i följd.  

5.3 Ersättning för ekologisk husdjurspro-
duktion  

Ersättning för ekologisk husdjursproduktion 
beviljas som ett förhöjt stöd för den foder-
areal som motsvarar 1 djurenhet per hektar.  

Omvandlingen av antalet djur till djuren-
heter beskrivs i punkt 3.8.  

5.4 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.   

Vill du frånträda ett frivilligt komplement 
ska du lämna in blankett Å2b. 

5.5 Omvandling av åtagande 

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

5.6 Ökning av åtagande 

Ett åtagande om ekologisk produktion eller 
övergång till ekologisk produktion kan inte 
öka under åtagandeperioden förutom om 
du övertar mark som redan hos den som 
odlade marken i fjol var ansluten till ett 
åtagande om ekologisk produktion.   

Erhåller du mark som var ansluten till ett 
åtagande om ekologisk produktion i fjol kan 
du på blankett Å2f ansökan om att få bifoga 
marken till ditt åtagande.   

Har du ingått ett åtagande om ekologisk 
husdjursproduktion kan antalet djur som du 
ansöker ersättning för variera från år till år. 
Ersättning betalas för den areal som mots-
varar antalet djurenheter.   

Du måste dock varje år under åtagandepe-
rioden ha minst 2 djurenheter som föds upp 
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enligt ekologiska produktionsmetoder.  

 

5.7 Minskning av åtagandets areal 

Minskar åtagandets areal under åtagande-
perioden på grund av att ett skifte efter det 
första åtagandeåret 

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

odlat eller  
- tas ur åtagandet eller  
- tas ur jordbruksanvändning  

återkrävs ersättningen som beviljats för den 
areal som åtagandet minskar med.   

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

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.   

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

Överförs mark eller djur som berörs av ett 
åtagande om ekologisk produktion 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 återstoden av åtagandepe-
rioden.  

Stödmottagaren ska ansöka om överföring 
av ett åtagande eller en del av den inom 15 
arbetsdagar från det att ägande- eller be-
sittningsrätten 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 åta-
gande 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 ökning av åtagandets areal 
görs på blankett Å2f. 
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6. KOMPENSATIONSERSÄTTNING 

 

 

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

Ersättning betalas på basen av arealen av de 
ersättningsberättiganden skiften som du 
förfogar över och som är i din besittning 
senast 15.6.  

Tar du skiften ur jordbruksanvändning före 
31.12.2017 ska du annullera kompensat-
ionsersättningen från skiftet.   

6.1 Allmänna villkor för beviljande av kom-
pensationsersättning 

Ett villkor för att kompensationsersättning 
ska beviljas är att du under den tid som 
ersättningen gäller har i din besittning minst 
tre hektar jordbruksareal. Med jordbruks-
areal avses åker, permanenta grödor och 
permanenta beten/permanent gräsmark.  
 

Du ska iaktta villkoren för ersättningen på 
all din jordbruksareal och bruka jorden på 
din gårdsbruksenhet under ersättningsåret.  
 

Kompensationsersättning kan beviljas för 
jordbruksareal som du har anmält i din 
stödansökan i enlighet med landskapsrege-
ringens föreskrifter och som är i din besitt-
ning senast den 15 juni under året i fråga. 
Du ska sköta jordbruksarealen i enlighet 
med kraven för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden enligt tvärvillkoren.  
 

Andelen träda får utgöra högst 25 procent 
av gårdsbruksenhetens åkerareal. Odlar du 
gröngödslingsvall får andelen gröngödsling-
svall utgöra högst 50 procent av gårds-
bruksenhetens åkerareal men odlar du både 

gröngödslingsvall och träda får deras sam-
manlagda areal utgöra högst 50 procent av 
gårdsbruksenhetens åkerareal och trädans 
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 arealen i övrigt sköts i 
enlighet med kraven för 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. 
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6.2 Kompensationsersättningens husdjurs-
förhöjning 

Kompensationsersättningens husdjursför-
höjning är en separat ersättning som kan 
beviljas om djurtätheten på gårdsbruksen-
heten är i genomsnitt minst 0,35 djurenhet-
er per hektar åkermark.   

Du ska i den samlade stödansökan separat 
ansöka om kompensationsersättningens 
husdjursförhöjning.  

För att få ersättning räcker det att det finns 
ett tillräckligt antal djur som årsmedeltal 
räknat. Djurantalet och åkerarealen be-
stäms för ansökningsåret. 

Vid beräkning av djurtätheten beaktas det 
genomsnittliga djurantalet på gårdsbruks-
enheten under kalenderåret. (se punkt 3.8). 
Som åkerarel beaktas all åkermark obero-
ende av odlad gröda. Naturbeten som bevil-
jas kompensationsersättning beaktas inte i 
djurtäthetsberäkningen.  

Administrationen räknar våren 2017 centra-
liserat ut djurtätheten på din gård med hjälp 
av uppgifterna i djurregistren och den an-
mälan om djurantal (461) som lämnats till 
kommunen. Om djurtätheten för din gård 
(0,35 de/ha) inte uppfylls, beviljas ingen 
förhöjning. 

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:  
 

 EU-
delfinansi-
erat stöd 
(euro/ha)   
             

Helt 
nationellt 
finansi-
erat stöd 
(euro/ha) 
  

Totalt 
(euro/
ha) 

växtodling 222 0 222 

husdjurs-
produktion 

222 60 282 

 

Inverkan av gårdsbruksenhetens storlek 
på kompensationsersättningens belopp 

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

 


