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Jordbruksbyrån tillhör landskapsregeringens näringsavdelning. Jordbruksbyrån ansvarar för 

genomförandet av den del av jordbrukspolitiken som tillhör landskapets ansvar enligt 

självstyrelselagen. 

 

Information från stödhandläggningen 
 

Utbetalning av 2021 års stöd. 
Förskottet för kompensationsersättningen har betalats ut vecka 41 (12–14 oktober). Förskotten 

för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, skötsel av kulturmarker, 

naturbeten med höga naturvärden, riktade insatser på naturbeten, anläggning av extra breda 

skyddszoner, bevarande av ursprungsraser och ersättning för ekologisk produktion är 

planerade att betalas ut i slutet av november.  

Förskottets andel för samtliga stöd är 85%. 

 

Ansökningar tillfälligt avslagna i VIPU-tjänsten. 
Handläggningen av ansökningarna om nya tvååriga åtaganden pågår som bäst. För att det ska 

vara möjligt att utföra detta tekniskt, så måste vissa av ansökningarna som hör ihop med de 

nya åtagandena tillfälligt avslås. Detta innebär att stöden nollas, vilket också syns i VIPU-

tjänsten. När handläggningen är klar, kommer avslagen att tas bort och stöden beräknas som 

vanligt igen.  

Om någon reagerat på att ett stöd är avslaget fast det inte borde vara det, så är detta 

förmodligen orsaken.  

 

Ändring av frivilliga komplement. 
Det är fortfarande möjligt att ändra skiften för de frivilliga komplementen reducerad 

höstbearbetning och förbättrad användning av stallgödsel. Anhållan görs fritt formulerad och 

kan lämnas som per e-post eller som vanlig post. Anhållan skickas till registrator@regeringen.ax 

eller till Ålands landskapsregering/ Jordbruksbyrån, PB 1060, 22100 MARIEHAMN. Kom ihåg 

att skriva vilka skiften som är aktuella samt ert lägenhetssignum.  

 

Spridning av stallgödsel 
Kom ihåg att enligt nitratdirektivet så är den 31 oktober sista spridningsdatum för stallgödsel 

och organiska gödselfabrikat! 

 

Kontaktperson: Thomas Svahnström, tel 018–25 295 

e-post: thomas.svahnstrom@regeringen.ax 
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Hörande kring Ålands 

landsbygdsutvecklingsåtgärder för perioden 

2023 - 2027   
 

Under kommande programperiod kommer Ålands landsbygdutvecklingsåtgärder att ingå i en 

CAP-strategiplan som omfattar hela Finland. Landskapsregeringen deltar i utarbetandet av 

planen och utformar för Åland de åtgärder som kommer att utgöra landskapsregeringens 

jordbrukspolitik under perioden 2023 - 2027.     

 

Finlands CAP-strategiplan ska överlämnas till Europeiska kommissionen i slutet av december 

och behandlas av kommissionen under år 2022 för att vara klar att börja tillämpas från och 

med början år 2023. 

 

Landskapsregeringen ber nu om utlåtanden av partnerskapet och allmänheten om de åtgärder 

som landskapsregeringen föreslår att ska ingå i den gemensamma CAP-strategiplanen.  

 

Förslaget kan läsas på regeringens webb under adressen: 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/finansiering/eu-program-perioden-2021-

2027/landsbygdsutvecklings-programmet 

 

Lämna ditt utlåtande skriftligt till landskapsregeringen antigen per post eller per e-post på 

adressen LBU2021@regeringen.ax senast den 1 november 2021.  

 

Kontaktperson: Sölve Högman, tel. 018-25 275, e-post: solve.hogman@regeringen.ax 

 

     

  

Håll ögonen öppna för hönshirs  
 

Klimatförändringarna med ökade temperaturer gör det möjligt för flera skadliga växt- och djur-

arter att etablera sig allt längre norrut – hönshirs är en av dem.  

Hönshirs (Echinochloa crus-galli) räknas som världens tredje värsta ogräs enligt FN:s 

livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. En planta hönshirs kan ge 1000–2000 frön som 

kan bibehålla sin grobarhet i upptill 10 år. 

 

Bekämpning: enstaka plantor dras upp för hand, sätts i täta säckar och bränns. Att bara klippa 

av plantan räcker inte eftersom den då snabbt skjuter nya skott och bildar nya blommor och 

nya frön. Kemisk bekämpning med herbicider är möjlig, men inte helt enkel eller effektiv. 

Hönshirs skapar lätt resistens mot olika preparat och det i sin tur skapar nya problem. Ogräset 

är ljusälskande och därför kan täta grödor hämma etableringen. 

 

Bilder på hönshirs: http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/echin/echicru2.html 
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Använd endast certifierat utsäde!  
 

Friskt utsäde av god kvalitet är grunden till en lyckad odling och god skörd. Allt 

utsäde som säljs/skänks/marknadsförs skall vara certifierat. Detta gäller även 

försäljning via Internet. 

 

Certifiering av utsäde är en omfattande process med odlingsgranskningar, kontroller och 

provtagningar i flera olika skeden före, under och efter odlingssäsongen. Genom kontrollerna 

säkerställs att utsädet är sortrent, fritt från flyghavre, att det har hög grobarhet samt att det är 

fritt från skadliga ogräsfrön och skadliga växtskadegörare.  

 

Ett certifierat utsäde känns igen på ett officiellt garantibevis som är fäst på förpackningen. På 

garantibeviset anges bland annat växtart och sort, utsädesklass, partiets kod och datum för 

provtagning och grobarhetsbestämning. På garantibeviset anges dessutom grobarhet, renhet, 

tusenkornsvikt och uppgifter om packaren. 

 

Kontaktperson: Annika Hollsten, tel. 018 25 293, e-post: annika.hollsten@regeringen.ax 

 

 

 

Studier i landsbygdsföretagande 
 

Grundexamen inom lantbruksbranschen, studier inför generationsväxling 

av en lantgård 

 

Informationstillfälle kring studiestart hålls torsdag 28.10.2021 vid Ålands Hotell- och 

restaurangskola, Strandgatan 1, Mariehamn, kl 19.00-20.30. Startplatser finns ännu inom 

Optimas utbildning för att inleda läroavtalsstudier i oktober 2021. (Nästa studiestart planeras 

först hösten 2023) 

Utbildningen uppfyller kravet för utbildning i samband med startstöd till unga odlare. 

För mera information om utbildningen kontakta; Maria Wirtanen, +358 44 7215333  

Eller maria.wirtanen@optimaedu.fi  

 

 

Information om startstöd kontakta Leif Franzell, tel. 018-25 276 
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Samarbetsinvesteringar inom livsmedelsproduktion 
 

Nu finns det en ny möjlighet att söka stöd för samarbeten där olika aktörer går ihop för att ta 

fram nya processer, produkter och tekniker som kan gynna livsmedelsproduktionens ”från jord 

till bord”. Samarbetet skall bidra till att förbättra livsmedelsproduktionens konkurrenskraft. Det 

kan även vara frågan om att utreda möjligheter till samarbeten inom livsmedelsklustret. Syftet 

är att öka aktörernas samarbete över branscherna, rasera murar, skapa nytt och stärka företags-

verksamhetens konkurrensförmåga. Projekt som stöds inom åtgärden kan knyta an till många 

olika målsättningar inom hållbar livsmedelsproduktion. 

  

Stödet skall sökas av minst två parter. Det kan vara mellan företag, institutioner och enskilda 

lantbrukare. Ansökan görs på Internet i det digitala ansökningssystemet Hyrrä. Ansökningarna 

kommer att behandlas i två omgångar per år beroende på anslag.  Ansökningar till den första 

omgången skall var inlämnade senast den 7 december 2021.  

 

Projekten finansieras helt av EU. Stödnivån kan variera mellan 60 och 100%, beroende på pro-

jektets art. Stödnivån varierar beroende på projektets innehåll: när den direkta nyttan för före-

tag ökar sjunker stödnivån. Också andra än de som har deltagit i samarbetet ska kunna tillgo-

dogöra sig resultaten av projektet. Ansökningar bedöms och rangordnas i enlighet med ett 

poängsystem fastställt av EU. 

 

Kontaktpersoner:  

Leif Franzell, tel. 018-25 276, e-post: leif.franzell@regeringen.ax 

Siv Eliasson-Myllykoski, tel. 018–25 294, e-post: siv.eliasson-myllykoski@regeringen.ax 

 

 

Kontaktuppgifter till jordbruksbyrån: 
 

Sölve Högman, byråchef   tel. 018-25 275 

Marie-Louise Holmberg, byråsekreterare  tel. 018-25 274 

Leila Lindström, programansvarig  tel. 018-25 287 

Thomas Svahnström, miljöstödshandläggare tel. 018-25 295 

Siv Tennström, programhandläggare  tel. 018-25 299 

Cecilia Åsgård, handläggare  tel. 018-25 277 

Catharina Henriksson, tillf. miljöstödshandläggare tel. 018-25 290 

Leif Franzell, finansieringshandläggare  tel. 018-25 276 

Siv Eliasson-Myllykoski, handläggare  tel. 018-25 294 

Tina Danielsson, lantbruksinspektör  tel. 018-25 289 

Annika Hollsten, växtskyddsinspektör  tel. 018-25 293 

Annette Loumann, handläggare avbytarfrågor tel. 018-25 273 

Christel Lindholm, koordinator  tel. 018-25 329 

 

e-post: fornamn.efternamn@regeringen.ax 
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