
  Till alla jordbrukare
 

  

Jordbruksbyrån informerar 1/2022

 
Jordbruksbyrån tillhör landskapsregeringens näringsavdelning. Jordbruksbyrån ansvarar för genomförandet 

av den del av jordbrukspolitiken som tillhör landskapets ansvar enligt självstyrelselagen  

 

 

Ansökan om jordbruksstöd 2022  
 

Den elektroniska stödansökan öppnar i början av maj och stänger 15.6.2022 kl. 23.59.   

 

Nya åtaganden kan inte ingås i år. Har du ett åtagande som löper ut 30.4.2022 kan du i 

samband med årets stödansökan ansöka om förlängning av ditt åtagande med ett år. Även 

om du redan i fjol ansökte om förlängning av ett åtagande ska du i år igen ansöka om 

förlängning med ett år.  

 

Om du gör din stödansökan elektroniskt ansöker du samtidigt också automatiskt om 

förlängning. Gör du hela din stödansökan på papper kan du ansöka om förlängning på 

blankett Å1a.  

 

Ditt åtagande förlängs oförändrat och blir gällande till och med 30.4.2023. Du ska uppfylla 

villkoren fram till dess.  

 

Ingick du ett nytt åtagande i fjol? 

Kom då ihåg att:  

• delta i minst fyra ekokursdagar senast 30.4.2023 om du ingick ett nytt tvåårigt 

åtagande om ekologisk produktion år 2021, även om du tidigare under perioden 2015 

- 2020 har deltagit i fyra kursdagar 

• göra kvalitetstesten av åkerjord senast 30.4.2023 om du ingick ett nytt tvåårigt 

åtagande om balanserad användning av näringsämnen år 2021. 

Självbedömningsblanketten hittar du på landskapsregeringens hemsida: 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-

lantbruket 

 

Mera information om ansökningsförfarande finns i landskapsregeringens Ansöknings-

anvisningar 2022.      

 

Kontaktpersoner: Leila Lindström tel. 018-25 287, Thomas Svahnström tel. 018-25 295 och 

Siv Tennström tel. 018-25 299.      

e-post: fornamn.efternamn@regeringen.ax   

 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
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Informationstillfällen om årets stödansökan 
 

Efter två år med digitala informationstillfällen så kommer årets informationstillfälle att hållas 

publikt igen.  Tillfället kommer att hållas i lagtingets auditorium den 9 maj kl. 12-16.   

Föreläsare är Bertel Storsved från Statens ämbetsverk på Åland och Thomas Svahnström från 

Ålands landskapsregering. Vid tillfället behandlas det som är nytt och aktuellt inför årets 

ansökan. Tillfället kommer att sändas live och kan också ses i efterhand på landskapets 

Youtube-kanal: 

https://www.youtube.com/channel/UCrP4XZ69gZx8Ta4tZXYuPgg 

 

 

Information om utbetalningar av 2021 års lantbruksstöd! 
 

I slutet av april är det meningen att slutraten på stödet för bevarande av ursprungsraser ska 

betalas ut. 

Kompensationsersättningens nationella husdjurstillägg betalas i sin helhet ut i slutet av maj  

Slutraterna för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, skötsel av 

kulturmarker, naturbeten med höga naturvärden, riktade insatser på naturbeten, anläggning 

av extra breda skyddszoner och ersättning för ekologisk produktion är planerade att betalas 

ut i slutet av juni. Då betalas också husdjursförhöjningen för den ekologiska ersättningen ut 

i sin helhet. Slutraterna för samtliga stöd är 15 %.  

 

Kontaktperson: Thomas Svahnström, tel. 018-25 295  

e-post thomas.svahnstrom@regeringen.ax 

 

 

Är din växtskyddsexamen giltig?  
 

Växtskyddsexamen är i kraft i 5 år och är obligatorisk för alla som använder växtskyddsmedel 

i arbetet. Utan examen får man varken köpa eller använda växtskyddsmedel i arbetet.  

 

Växtskyddskursen är inte obligatorisk men innehåller en del ny information som är bra att 

känna till. Kursen, en inspelning, är i Ålands Hushållningssällskaps regi och kostar 70 € + 

moms. I priset ingår boken ”Växtskydd för åkergrödor” (värde 32 €). 

 

Växtskyddsexamen, som är kostnadsfri, avlägger du enkelt digitalt. 

  

Kursen och examen nås via:  

https://landsbygd.ax/vaxtskyddsutbildning-och-vaxtskyddsexamen/ 

 

Kontaktperson för kursen: Joachim Regårdh tel. 0457 526 7303 

Kontaktperson för examen: Annika Hollsten tel. 018-25 293, e-post: 

annika.hollsten@regeringen.ax 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCrP4XZ69gZx8Ta4tZXYuPgg%3Ffbclid%3DIwAR2tZ6bnZ5pUnXyEyZKy55UAootRfgFuEFkxv0WUdSPPtT1QH8a-lEs-6Qo&h=AT3SQ76d21jIdEcF_xijTr1SRbUDR6Ckt8dGAlWq0am-r10OY0M3ys00emAbFoZ_0Hw39mqtAGw20Vmo7ToIoNqO65Rd__IeROERDvOr82-kTdj94coDw3-b1vI2PAUgjg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1esrlRafysXGcXnNIRNPJmXcWxwCdo2NNOdXM9-cUb75YzfJ2p1Ck1TxqPMRsMdmaoRowpJQy2pHd8gvP-dq7EmCgvm41INGIzTMeTaCDjH1PMBxdUwgNUe2BlsvpmdAlfc2dTMtoKhD7VRq31ceF1t9wcWOPj4_C7wvmcvFm9WQCKDAevl229Qo0D1-_bj9AIZ8h9
mailto:thomas.svahnstrom@regeringen.ax
https://landsbygd.ax/vaxtskyddsutbildning-och-vaxtskyddsexamen/
mailto:annika.hollsten@regeringen.ax
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Några växtskyddsmedel har fått strängare begränsningar i 

närheten av bebyggelse 
 

 

Ridomil Gold MZ Pepite 

Medlet har dispens för nödsituation 1.6.2022-28.9.2022 

 

• Om åkerskiftet gränsar till bebyggelse eller gård/gårdsplan/trädgård skall den som 

utför besprutningen se till att inga människor finns på gården/i trädgården under 

tiden för besprutningen.  

• Undvik att gå på åkern efter besprutningen 

• Se till att gravida inte kommer i kontakt med den besprutade grödan.  

 

 

Reglone 

Medlet har dispens för nödsituation 1.5-15.7.2022 och 10.8-22.9.2022 

 

• Om området som ska behandlas gränsar till bebyggelse eller vattendrag skall 

munstycken som reducerar vindavdrift till 90 % användas.  

• Avståndet till bebyggelse (räknat från tomtgränsen) och vattendrag skall vara minst 

10 meter. 

 

 

Talius 

Medlet har Minor Use-godkännande till 31.7.2023 

 

• Vid behandling av äppel, päron, vinbär, vindruvor och vinrankor – lämna en 5 m bred 

skyddszon mellan tomtgränsen och odlingsväxten. 

 

 

Med dessa begränsningar gällande är det extra viktigt att planera sin odling och sitt 

besprutningsarbete så att inga utomstående drabbas. 

 

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

 

 

 

 

 

 

mailto:annika.hollsten@regeringen.ax
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Allmänt om besprutningar  
 

Växtskyddsmedel är utvecklade att bekämpa ogräs eller skadegörare, vilket medför att de 

kan vara till skada även för andra organismer och växter i omgivningen. 

 

Tänk på detta vid besprutning: 

1. Läs och följ bruksanvisningen noggrant – inför varje besprutning 

2. Besprutning bör ske under den tid på dygnet då bin och humlor inte flyger (kväll, natt, 

tidig morgon) 

• Ett preparat försett med bivarning får inte användas närmare än 60 meter ifrån ett 

bisamhälle 

3. Växtskyddsmedel får inte hamna utanför behandlingsområdet och förstöra till 

exempel intilliggande gröda, grannens bärbuskar, jordgubbar, gräsmatta osv. 

Växtskyddsmedlet får inte heller hamna på vägar 

4. Fäst speciellt uppmärksamhet vid eventuella begränsningar för preparatet (avstånds- 

och andra begränsningar vid besprutning nära bebyggelse, vattendrags- och 

grundvattenbegränsningar, upprepad användning, organismvarningar mm.) 

• Bespruta inte vid blåsigt väder 

• Använd inte sprutans påfyllningsanordning till att fylla på vatten direkt från 

vattendrag  

• Skyddsavståndet till vattendrag bestäms av det preparat i tankblandningen som 

har längst skyddsavstånd (mäts från strandlinjen vid besprutningstillfället) 

• Släpp inte ut överflödig sprutvätska eller tvättmedel från sprutan i vatten eller 

avlopp 

• Notera och iaktta skyddsavstånd till brunnar och källor som används till hushålls-

vatten 

5. Det är viktigt att även som ekologisk producent vidta försiktighetsåtgärder (till 

exempel en skyddszon) för att säkerställa att odlingen inte, genom vindavdrift, 

kontamineras av konventionella växtskyddsmedel från konventionella angränsande 

skiften 

 

Tips! 

Berätta för grannar som bor intill åkrarna som skall besprutas att ni ska bespruta, vad ni ska 

använda för preparat och varför. Lämna ett ordentligt avstånd till tomtgränsen så att inga 

missförhållanden uppstår. 

 

Kontaktperson: Annika Hollsten, tel 018-25 293 

e-post: annika.hollsten@regeringen.ax 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:annika.hollsten@regeringen.ax

