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Jordbruksbyrån vid Ålands landskapsregerings näringsavdelning sköter de frågor inom 

landskapsregeringens ansvarsområde som har med jordbruket på Åland att göra. Frågor som 

jordbruksbyrån arbetar med är bland annat strukturstöd (miljö-, LFA-, investerings- och 

startstöd), ekologisk produktion och växtskydd. 

 

 

Utbetalning av stöd 
 

I slutet av november betalades förskotten på miljöersättningen för balanserad 

användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark, naturbeten 

med höga naturvärden, extra breda skyddszoner och bevarande av ursprungsraser ut. 

Förskottens andel är 85 procent av hela beloppet. Slutraten på dessa stöd är planerad 

att betalas ut i juni 2021. Då är det också planerat att den ekologiska husdjurs-

förhöjningen samt kompensationsersättningens nationella husdjursförhöjning ska 

betalas ut. Andelen här är 100 procent av ersättningsbeloppet.  Dessa stöd är inte 

beräknade ännu och syns därför inte i Vipu-programmet. 

 

Kompensationsersättningens slutrat betalades ut 11–16 december.  

 

Miljöersättningen för riktade insatser på naturbeten betalas ut under vintern 2021. 

 

Kontaktperson: Thomas Svahnström tel. 018-25 295 

e-post: thomas.svahnstrom@regeringen.ax 

 

 

Investeringsstöd och startstöd 
 

Efter det korta uppehållet kan man nu igen lämna in ansökningar om investeringsstöd 

och startstöd. Intresset för investeringsstöd är fortsättningsvis stort och landskaps-

regeringen vill begränsa de störningar som förorsakas av byte av programperiod. 

Således är det möjligt att återigen söka investerings- och startstöd. Stöd söks och 

beviljas i enlighet med tidigare gällande system och direktiv och ansökan lämnas in på 

samma sätt som tidigare digitalt i ”Hyrrä”. 

 

Vid frågor kontakta Ålands hushållningssällskap eller Ålands landskapsregering, Leif 

Franzell, tel. 25 276, e-post: leif.franzell@regeringen.ax 
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Ändrad text i kontoutdraget 
 

Livsmedelsverket, som verkställer utbetalningar av landskapsregeringens landsbygds-

utvecklingsstöd, byter bank den 1.12.2020. Betalningarna görs därefter från Danske 

Bank. Detta innebär att informationen om utbetalningshändelsen kommer att se 

annorlunda ut på ditt kontoutdrag. Tidigare har landskapsregeringens stödut-

betalningar markerats med texten ”Ålands landskapsregering – Utbetalning från Ålands 

landsbygdsutvecklingsprogram 2014 – 2020”. Från och med 1.12.2020 kommer 

betalningen att märkas med texten ”ÅLR, LBU 2014 – 2020”.  

 

Övrig information om betalningen, så som betalningens rf-referensnummer och 

stödtypen som betalningen gäller, syns oförändrade.      

 

Kontrollera också att du anger rätt kontonummer om du gör en inbetalning till Livs-

medelsverket, till exempel om du betalar ett återkrav med faktura.  Det gamla bank-

kontot i OP-företagsbanken Abp tas ur bruk 26.2.2021 och inbetalningar som görs till 

kontot efter det tas inte längre emot.  

 

Kontaktperson: Leila Lindström, tel. 018-25 287 eller leila.lindström@regeringen.ax 

 

Växtskyddsmedelskurs och växtskyddsexamen 
 

Många jordbrukares växtskyddsexamen gick ut i november i år. 

Landskapsregeringen och Hushållningssällskapet planerar att hålla flera kurs- och 

examenstillfällen i februari-mars 2021. 

 

Det finns, till en kostnad av 44,90 €, också möjlighet att avlägga examen på nätet på 

https://www.kasvinsuojelututkinto.fi/sv 

 

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

 

Testning av växtskyddssprutor 

En växtskyddsspruta skall från och med 2021 testas med tre års mellanrum. Om en 

spruta till exempel testas 31 december 2020 ska den testas igen 2025. Om en spruta 

testas 1 januari 2021 skall den testas igen senast 1 januari 2024.  

Sprutor som inte har testats får inte användas. Sprutägaren ansvarar för testningen av 

sprutan. På Åland testas växtskyddssprutor i Maskinringens regi. 

Kontaktperson: Annika Hollsten tel. 018-25 293 

e-post: annika.hollsten@regeringen.ax 
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Avbytarstöd för djurgårdar  
 

Stöd för avlönad ledighet eller för hjälp vid sjukskrivning/moderskapsledighet som har 

hållits under år 2020 kan sökas ut ännu i december. Företagare som hjälpt till skickar 

en delfaktura till landskapsregeringen.  

 

För att handläggningen skall kunna ske fortlöpande, bör ni skicka in er ansökan så fort 

som möjligt efter utnyttjad ledighet/sjukskrivning.  

Uppgifter om avbytarstödet finns på regeringens hemsida under ”Näringsliv och 

företagande https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/avbytarstod-

vikariehjalp 

 

Om du har funderingar kring vad som berättigar till stöd och hur det är bäst att lösa 

ledigheten – kontakta då Annette. 

 

Annette jobbar 60% och är på kontoret onsdag och torsdag + en dag till i veckan. Det 

går bra att lämna ringbud till växeln de dagar hon inte är på plats, eller vänta på att 

hon ringer tillbaka om hon inte svarar på mobilen. 

 

Kontaktperson: Annette Loumann, tel. 018-25 273, 0457 35 00 400  

eller annette.loumann@regeringen.ax 

 

 

”Ekoförordningen” tillämpas först från 2022 
 

Jordbruksministrarna i EU bestämde i slutet av oktober att skjuta upp den nya 

ekoförordningen med ett år på grund av pandemin. Den ny ekoförordningen kommer 

således träda i kraft först den 1.1.2022. Den upphäver rådets förordning (EG) nr 

834/2007. Det finns en länk till den nya; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2018/848 på landskapsregeringens hemsida. Den nya förordningen är generellt 

striktare, tydligare och mer enhetlig. Undantag som tidigare gjorts fasas ut eller tas 

bort direkt. Bland annat finns ambitionen att användningen av icke-ekologiskt 

växtförökningsmaterial och icke-ekologiskt uppfödda djur för avelsändamål skall fasas 

ut. De flesta produktionsreglerna är rätt lika även om en del fler detaljregler tillkommit, 

speciellt gällande fjäderfä. En kort sammanfattning gick ut till ekoproducenterna i 

höstas men bäst är att gå in och läsa själv det som rör din produktion eller ditt intresse. 

Några nya produkter och produktionsgrenar har tillkommit bland annat hjortdjur, 

kaniner, ull och skinn, salt och bivax.  

 

Kontaktperson: Tina Danielsson, tel. 018-25 289  

e-post: tina.danielsson@regeringen.ax        
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Förlängning av programperioden 2014 - 2020 
 

Efter som beredningen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020 har 

dragit ut på tiden kommer en ny programperiod inte att kunna påbörjas från och med 

år 2021. Det är nu klart att det kommer att bli en övergångsperiod som omfattar åren 

2021 och 2022. Under övergångsperioden tillämpas nu gällande program (LBU 2014 - 

2020). Detta innebär bl.a. att åtagandena om miljöersättning och ersättning för 

ekologisk produktion kommer att förlängas.  

 

På grund av övergångsperioden måste ändringar göras i Landsbygdsprogrammet 2014 

– 2020. Landskapsregeringen räknar med att kunna lämna in sitt förslag till 

programändring till EU-kommissionen i början av året.   

 

Förlängning av åtagandena år 2021 och 2022 

Enligt EU:s förslag till övergångsbestämmelser kan åtagandena förlängas med endast 

ett år i taget. Detta innebär att de åtaganden som löper ut 30.4.2021 kan inledningsvis 

förlängas till och med 30.4.2022.  

 

De åtaganden som har ingåtts år 2015 och de ettåriga åtagandena som ingicks i år 

kommer förmodligen att förlängas oförändrade inkommande vår. I de åtaganden som 

ingicks år 2016 kan ändringar göras beträffande de frivilliga komplementen och 

gårdstypen i åtagandet om balanserad användning av näringsämnen.      

 

Omvandling av åtaganden  

Landskapsregeringen föreslår vidare i sitt programändringsförslag att ett åtagande om 

ekologisk produktion ska kunna omvandlas till ett åtagande om balanserad 

användning av näringsämnen om stödmottagaren har ett gällande åtagande om 

ekologisk produktion som har varit i kraft i minst fem år eller har ett ettårigt åtagande 

som har ingåtts i år.  

 

Kontaktpersoner: Leila Lindström tel. 25 287, e-post: leila.lindstrom@regeringen.ax 

Thomas Svahnström tel. 25 295, e-post: thomas.svahnström@regeringen.ax 

Catharina Henriksson tel. 25 290, e-post: catharina.henriksson@regeringen.ax 

Siv Tennström tel. 25 299, e-post: siv.tennstrom@regeringen.ax 

 

God Jul och Gott Nytt År 

önskar jordbruksbyråns personal 
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