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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. 

 

 

 

Årets stödbelopp i Vipu-tjänsten  
 

En preliminär stödberäkning av årets stödbelopp har gjorts och du kan se uppgifterna i Vipu-

tjänsten. Stödberäkningen är gjord utgående från de uppgifter som du har lämnat i din 

elektroniska stödansökan. Har du därutöver lämnat in en pappersblankett för ansökan om ett 

nytt tvåårigt åtagande har detta ännu inte beaktats i stödberäkningen. Stödberäkningen kan 

göras utgående från ditt nya tvååriga åtagande först efter att landskapsregeringen har 

registrerat din ansökan. Detta kommer att ske under hösten.      

 

Kontaktpersoner: Leila Lindström tel. 018-25 287, leila.lindstrom@regeringen.ax 

Thomas Svahnström tel. 018-25 295, thomas.svahnstrom@regeringen.ax 

Siv Tennström tel. 018-25 299, siv.tennstrom@regeringen.ax 

          

Användningen av biocidpreparat skall bokföras 
 

Enligt tvärvillkoren skall, förutom användningen av växtskyddsmedel, också användningen av 

biocidpreparat bokföras. 

Biocidpreparat är kemiska eller mikrobiologiska preparat avsedda att förgöra eller bekämpa 

skadliga organismer - till exempel: 

 

• Desinfektionsmedel (handsprit, desinficering av djurstallar, spendoppningsmedel osv) 

• Insekticider (myggmedel, flugmedel) 

• Rodenticider (råttgift) 

 

I bokföringen skall framgå: 

 

• Preparatets fullständiga namn 

• Datum för användning 

• Mängd 

Uppgifterna skall sparas i 3 år, men utformningen av själva bokföringen är fri. 

 

Kontaktperson: Annika Hollsten tel. 018-25 293, annika.hollsten@regeringen.ax 
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Till alla jordbrukare 

Sammanställning över konstaterade brister vid över-

vakningen år 2020 
 

Övervakningssäsongen startar och som en vägledning för odlare följer nedan en samman-

ställning över de konstaterade brister som ledde till neddragning av stöd / sanktion vid gårds-

övervakningen 2020. Uppdatera er gärna om villkoren och kraven på dokumentation för en 

smidig övervakning! 

 

Sommar 

• Kulturmarksbeten som var obetade, trots att de anmälts som betat i stödansökan. 

• På kulturmark och beten med höga naturvärden underkändes inslag av ej stöddugliga 

områden, såsom berg och tät skog, tomtmark och byggnader 

• Tillskottsutfodring på beten med höga naturvärden i strid mot stödvillkoren 

• Vallar som var oskötta och bevuxna med sly/ogräs/ naturgräs/mossa/hallonbuskar. 

Dessa konstaterades vara tillfälligt icke odlade. I några fall utökades övervakningen till 

en tvärvillkorsövervakning 

• På skiften med svartträda hade ingen markbearbetning eller ogräsbekämpning gjorts. 

Skiftena var bevuxna med ogräs och konstaterades vara tillfälligt icke odlade 

• Det konstaterades förekomst av skiften som inte ingick i jordbruksverksamheten 

• På skifte med äpple fanns oskötta områden där äppelträden var döda/ saknades. 

Områdena konstaterades vara tillfälligt icke odlade. 

 

Vinter 

• De högsta tillåtna mängderna fosforgödsling överskreds. 

• Skiften saknade giltiga markkarteringar. 

• Skiften som anmälts som ”Reducerad höstbearbetning” hade plöjts på hösten. 

• Skiften med vall / gröngödslingsvall som anmälts som ”Reducerad höstbearbetning” 

hade inte brutits följande vår. 

• De högsta tillåtna mängderna kvävegödsling överskreds. 

• Skiftesvis bokföring av använda växtskyddsmedel saknades. 

• Den administrativa vinterövervakningen kunde ej utföras p g a att stödmottagaren inte 

hade lämnat in dokument.  

• Giltig kväveanalys av stallgödseln saknades. 

• En odlingsplan som uppfyller villkoren saknades.  

• Den jordbruksskiftesvisa bokföringen var inte i skick.  

• Stödmottagaren förde inte anteckningar i beteskort för kulturmark. 

 

Ha en skön sommar! 


