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Landskapsregeringens principer för utbetalning av stöd till åländska 

jordbrukare för skördeskador på grund av torka år 2018 

 

Odlingssäsongen 2018 var en av de svåraste i modern tid på Åland. Det åländska jordbruket 

drabbades av svår torka i kombination med mycket sol, med stora skördeförluster som följd. 

Ålands landskapsregering har av den anledningen tagit fram ett krispaket för att lindra en 

likviditetskris hos drabbade åländska jordbrukare. 

I Finland har man tagit fram ett separat stödpaket som delvis berör de åländska jordbrukarna – 

ett arealstöd för foderspannmål (foderkorn, vårvete) om 40 euro/ha och för husdjursgårdars 

vall om 88 euro/ha. Därför ingår dessa grödor inte i det åländska krispaketet. 

Stöd enligt det åländska krispaketet utbetalas, efter att EU godkänt förfarandet, som en fast 

summa per hektar och gröda enligt stödansökan 2018. En förutsättning för att stödet skall 

beviljas är att skörden är 70% eller lägre än de normskördar som landskapsregeringen angett. 

Om en jordbrukare genomgående har en högre medelskörd än den nedan angivna 

normskörden kan en gårdsvis medelskörd beaktas förutsatt att det för åren 2015, 2016 och 

2017 finns dokumenterade uppgifter om detta, till exempel infört på gårdens skifteskort. Stöd 

kan beviljas även för andra grödor än de som listats förutsatt att jordbrukaren kan verifiera 

gårdens medelskörd för åren 2015, 2016 och 2017. 

 

Stöd betalas ut enligt budget: 

 

Lök: 450 euro/ha  

Potatis 300 euro/ha  

Övriga grönsaker 1000 euro/ha  

Spannmål och oljeväxter 55 euro/ha 

Stöd ges också för den areal som skördats som helsäd. 

Växtodlingsgårdars vall till försäljning 55 euro/ha 

 

Stöden ovan kan komma att sänkas om skadearealen överskrider den beräknade. Budgeterad 

totalsumma kan ej överskridas. 

 

Normskördar:   

Industripotatis 33,4 ton/ha   

Matpotatis  14,7 ton/ha   

Gul lök  32,3 ton/ha   

Rödlök  30,4 ton/ha   

Schalotten-  12,5 ton/ha   

lök   

Purjolök   19,2 ton/ha   

Vitlök  5,1 ton/ha 
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Kinakål  18,2 ton/ha   

Isbergssallat  17,8 ton/ha   

Blomkål  20,8 ton/ha   

Fänkål  8,9 ton/ha   

Bladselleri  12 ton/ha   

Palsternacka  13,3 ton/ha   

Morot  47,5 ton/ha   

Rödbeta  13,7 ton/ha 

Rotpersilja  11,9 ton/ha   

Sockermajs  5,2 ton/ha   

Fodermajs  9,1 ton/ha (ts)   

Havre  3,5 ton/ha   

Höstvete  4,5 ton/ha   

Råg  3,5 ton/ha   

Rybs  1,3 ton/ha   

Raps  1,8 ton/ha   

Helsäd  12 ton/ha (färskvikt) 

*Hö   4,1 ton/ha (ts)endast växtodlingsgårdars hö till försäljning 

*Ensilage  9,7 ton/ha (ts)endast växtodlingsgårdars ensilage till försäljning 

 

Ansökan om stöd görs på fastställd blankett. Ansökningstiden är 3 veckor (4.3.2019-

22.3.2019) 

Uppgifter om arealer och skördar skall kunna verifieras, men ingen verifiering krävs in i 

ansökningsskedet. 

 

Minsta belopp som utbetalas är 100 euro/gård. Utbetalning sker efter att EU godkänt 

principerna för utbetalning enligt det åländska krispaketet. 

 

* endast växtodlingsgårdar som odlar vall till försäljning. För att beviljas stöd för kommersiell 

vall skall intäkter enligt marknadsvärde kunna verifieras i euro och cent.  


