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Miljöersättningen, ersättningen för ekologisk produktion och kompensationsersättningen ingår i 

landskapsregeringens ”Landsbygdsutvecklingsprogram 2014 – 2020”. Europeiska unionen finansierar 36,5 % 

av dessa stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) medan resterande 63,50% 

betalas av landskapet Åland. År 2021 och 2022 finansieras en del av stöden till 100 % med medel ur 

budgeten för den europiska återhämtningsplanen.   

 

Miljöersättningen och ersättningen för ekologisk produktion utgör en ersättning för de inkomstbortfall och 

kostnader som föranleds av genomförande av åtgärden medan kompensationsersättningen ska kompensera 

extrakostnader och inkomstbortfall för jordbruksproduktion som bedrivs i områden med särskilda 

begränsningar.  
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1. Ansökningsförfarande år 2022 

1.1 Stödansökan 

1.2 Bas- och jordbruksskiftets uppgifter 

1.3 Förlängning av åtaganden 

1.4 Ansökan om ett nytt tvåårigt åtagande 

1.5 Basskiftesändringa 

1.6 Delning av åtagande 

1.7 Korrigering av fel i ansökan 

1.8 Att återta ansökan eller en del av den 

1.9 Ändring av besittningsrätten till hela gårdsbruksenheten 

1.10 Övriga ändringar 

 

Viktigt att minnas 

• Har du ett åtagande om miljöersättning eller ett åtagande om ekologisk produktion måste du årligen 

lämna in en stödansökan för ansökan om utbetalning.   

• Har du ett åtagande som löper ut 30.4.2022 måste du förlänga ditt åtagande för att erhålla 

ersättning i år.   Även om du redan i fjol ansökte om förlängning av ett åtagande ska du i år igen 

ansöka om förlängning med ett år. Förlänger du ditt åtagande försätter det oförändrat fram till och 

med 30.4.2023. 

• Av tekniska orsaker är åtagandenas slutdatum i Viputjänsten 30.4.2023 men du ska ändå ansöka om 

förlängning för att du ska bli beviljad ersättning år 2022 

• Gör du din ansökan elektroniskt ska du lämna in din ansökan senast den 15 juni 2022 kl. 23.59. 

Försäkra dig om att det i sammandragets övre högra hörn står att din ansökan har sänts.     

• Ansökningshandlingar i pappersformat ska inlämnas till Ålands landskapsregering senast den 15 juni 

2022 kl. 16.15.  

• Du har själv ansvaret för att din ansökan kommer fram. 

• Om du efter att ha skickat in ansökan märker att den är felaktig kan du undgå påföljder av felet 

genom att genast korrigera din ansökan. Du kan också återta din ansökan helt eller delvis.    

• Om du efter den inledande perioden om fem år förlänger ditt åtagande om ekologisk produktion 

som är från år 2015 med sammanlagt tre år, d.v.s åren 2020 - 2022, kan du under åtagandeperioden 

(åren 2015 - 2022) odla gröngödslingsvall på ett skifte under högst fyra år men högst under två år i 

följd.   

• I övrigt ändras inte stödvillkoren men du bör notera att om du förlänger du ditt åtagande om skötsel 

av kulturmark eller ditt åtagande om skötsel av naturbeten med höga naturvärden med sammanlagt 

tre år kan ett bete efter den inledande perioden om fem år lämnas obetad under högst ett år.  

 

Nytt år 2022 

• År 2022 kan nya åtaganden inte ingås.   
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1.1 Stödansökan  

Har du ett åtagande om miljöersättning eller ett åtagande om ekologisk produktion ska du årligen ansöka 

om utbetalning genom att lämna in en stödansökan. 

 

Lämnar du inte in den årliga ansökan om utbetalning anses du frånträda ditt åtagande.  

 

Kompensationsersättning kan sökas för ett år i gången och förutsätter inget femårigt åtagande men 

utbetalningen förutsätter att du lämnar in en ansökan om utbetalning.  

 

Elektronisk ansökan  

Du kan göra din stödansökan elektroniskt via Viputjänsten.   

 

Den elektroniska stödansökan består av Huvudstödansökan och Ålands stödansökan.  

 

Via huvudstödansökan anger du uppgifter för bas- och jordbruksskiften samt ansöker om de stöd som 

administreras av kommunen.  

 

Via Ålands stödansökan ansöker du om miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion och 

kompensationsersättning. Du kan också förlänga dina åtaganden elektroniskt. Förlängningen sker 

automatiskt då du kryssar i ansökan om utbetalning. I Viputjänsten kan du också hitta uppgifter om dina 

gällande åtaganden och de basskiften som är anslutna till åtagandena.  

 

Gör först alla eventuella delningar, sammanslagningar eller skapande av nytt basskifte via Basskiftesändringar 

i enlighet med Livsmedelsverkets anvisningar.  Gränskorrigeringar kan du göra också via Huvudstödansökan.   

  

Börja sedan med att fylla i Huvudstödansökan med basskiftets och jordbruksskiftets uppgifter enlighet med 

Livsmedelsverkets anvisningar.  Efter det kan du flytta dig till Ålands stödansökan. En utförligare anvisning för 

Ålands stödansökan hittar du här.     

 

Gör du din ansökan elektroniskt i Viputjänsten ska du lämna in din ansökan senast den 15 juni 2022 kl. 23.59.  

 

Observera att du i vissa fall kan behöva komplettera din elektroniska ansökan med en pappersblankett.    

 

När behöver jag komplettera min elektroniska stödansökan med pappersblankett 

Du ska komplettera din elektroniska stödansökan med pappersblankett om  

− du har fått i din besittning sådana basskiften som har ingått i ett åtagande om skötsel av kulturmark 

eller skötsel av naturbeten med höga naturvärden hos den som hade skiftet i fjol och du vill ansluta 

skiftet till dit motsvarande åtagande (blankett Å2f)  

− du vill öka antalet djur i ditt åtagande om uppfödning av ursprungsraser med sådana djur som ingick 

i ett motsvarande åtagande hos den som hade djuren ifjol (blankett Å2f)   

https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/elektroniska-tjanster/vipu/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/viputjansten/uppgorande-av-basskiftesandringar/uppgorande-av-basskiftesandringar-2022/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/viputjansten/huvudstodsansokan-vipuanvandens-anvisnig/huvudstodsansokan-2022-vipuanvandarens-anvisning/
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
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− övergår sådana skiften som har ingått i ditt åtagande om skötsel av kulturmark, skötsel av 

naturbeten med höga naturvärden, riktade insatser på naturbeten eller anläggning av skyddszon från 

din besittning ska du anmäla minskningen av åtagandets areal på blankett Å2c.  

− överför du djur som har ingått i ditt åtagande om uppfödning av ursprungsraser till en annan gård 

ska du anmäla minskningen av antalet djur i ditt åtagande på blankett Å2c. 

  

Stödansökan på pappersblanketter  

Du kan också göra din stödansökan på pappersblanketter. Ansökan ska göras på blanketter som 

landskapsregeringen har fastställt.  

 

Gör du hela din ansökan om utbetalning på papper ska du använda blankett Å1a och blankett Å1b/102b.   

Rita jordbruksskifteskartor i enlighet med Livsmedelsverkets anvisningar.   

 

Blanketterna kan du skriva ut från landskapsregeringens webbplats. Du kan också få en utskrift av 

blanketterna från landskapsregeringen.   

 

Underteckna alla blanketter och förse dem med namnförtydligande. Består stödansökan av separata sidor 

ska varje sida undertecknas. Anteckna dessutom datum och lägenhetssignum på varje sida.  

 

En privatperson, ett samfund, en sammanslutning eller ett dödsbo kan skriftligen ge fullmakt åt någon 

person att underteckna stödansökan på hans/hennes vägnar. Fullmakten bör vara individuell och noggrant 

stipulera vad fullmaktsgivaren samtyckt till. Till exempel ska längden på olika åtaganden framgå redan av 

fullmakten. En dödsbodelägare ska informera de andra dödsbodelägarna om delgivningar från 

myndigheterna. 

 

Ansökningshandlingar i pappersformat ska inlämnas till Ålands landskapsregering senast den 15 juni 2022 kl. 

16.15.  

 

Du kan lämna dina ansökningshandlingar direkt till landskapsregeringens registratorskontor (Strandgatan 37) 

eller sända dem per post. 

 

Ansökningshandlingar som skickas per post ska riktas till  

Ålands landskapsregering 

PB 1060 

22111 Mariehamn 

 

Lämnar du in ansökningshandlingar på papper anses de ha inkommit inom ansökningstiden om de försetts 

med landskapsregeringens mottagningsstämpel eller postats till landskapsregeringen senast den sista 

ansökningsdagen.  

 

Postar du dina ansökningshandlingar den sista ansökningsdagen ska du skriva ditt namn och din adress på 

kuvertet. Kuvertet ska förses med poststämpel vid ett postkontor.  

 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/jordbruksmark/jordbruksmark-bas-och-jordbruksskiften/jordbruksmark-bas--och-jordbruksskiften-2022/#id-att-rita-in-jordbruksskiften
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
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Försenade ansökningar och bilagor  

Du kan mista stöden helt eller delvis om du inte lämnar in din ansökan inom utsatt tid, eller om uppgifterna i 

eller bilagorna till ansökan är bristfälliga. 

 

Du kan inte lämna in en elektronisk ansökan för sent. Använd pappersblanketter om du lämnar in din 

ansökan försenad efter att Viputjänsten har stängts.  

 

Försenas din ansökan med högst 25 kalenderdagar minskas det stöd som beviljas med 1 procent per 

arbetsdag som ansökan är försenad. Ingen ersättning beviljas om ansökan försenas med mer än 25 

kalenderdagar.  

 

I år är sista möjliga datum att lämna in en försenad ansökan den 11 juli. Ersättningen minskas då med 19 % 

på grund av förseningsdagar. Ansökningar som lämnas in från och med den 12 juli avslås.  

 

En för sent inlämnad bilaga leder vanligtvis inte till att ansökan försenas. Inlämnandet av bilagor kan dock 

vara ett villkor för beviljande eller utbetalning av ersättning varvid ersättning inte kan betalas innan bilagorna 

har lämnats in. 

 

Du har själv ansvaret för att din ansökan kommer fram. I samband med den elektroniska stödansökan tolkas 

begreppet oöverstigligt hinder (force majeure) på samma sätt som i fråga om ansökningar på 

pappersblanketter. Det innebär att de oöverstigliga hindren ska vara oförutsägbara och att du inte får ha 

någon möjlighet att påverka dem. Oöverstigliga hinder prövas alltid från fall till fall och utgående från vad 

som sägs i EU-rättsakterna och de nationella författningarna. Exempelvis serverstörningar, elavbrott eller 

datorfel kan i första hand inte tolkas som oöverstigliga hinder. Gör därför din ansökan i god tid före sista 

ansökningsdagen. 

 

1.2 Bas- och jordbruksskiftets uppgifter 

De uppgifter om bas- och jordbruksskiften som du anmäler elektroniskt via Huvudstödansökan eller på 

blanketterna 102A eller 102B till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet används automatiskt också för de 

stöd som du ansöker om hos Ålands landskapsregering.  

 

Ange den odlade grödan enligt Livsmedelsverkets anvisningar.  Notera dock följande när du uppger 

jordbruksskiften:  

 

Odling av markförbättrande växter 

Omfattar ditt åtagande odling av markförbättrande växter ska du välja gröda på jordbruksskiftet enligt 

följande:  

− fånggröda: ange huvudgrödan som odlad gröda 

− gröngödslingsvall: ange gröngödslingsvall som odlad gröda  

− saneringsväxt: ange saneringsväxten (vitsenap, oljerättika, sammetsblomster eller en blandning av 

dessa) som odlad gröda  

 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/jordbruksmark/anmalan-om-vaxter/anmalan-om-vaxter-2022/
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Saneringsgröda 

Har du valt odling av markförbättrande växter som ett frivilligt komplement till ditt åtagande om balanserad 

användning av näringsämnen eller till ditt åtagande om ekologisk produktion ska du kontrollera att du inte 

har en saneringsgröda på samma skifte längre än högst tre år i rad. 

 

Har du ingått ett nytt tvåårigt åtagande år 2021 ska du beakta åren under den föregående 

åtagandeperioden.    

 

Gröngödslingsvall 

Har du valt odling av markförbättrande växter som ett frivilligt komplement till ditt åtagande om balanserad 

användning av näringsämnen eller till ditt åtagande om ekologisk produktion ska du kontrollera att du inte 

har gröngödslingsvall i växtföljden före eller efter en sanerings- och markluckrande växt, vall, tillfälligt icke 

odlad åker, icke odlad åker som sköts eller icke odlad åker. 

 

Har du ett åtagande om balanserad användning av näringsämnen får du odla gröngödslingsvall på samma 

skifte högst två år i rad.  Om du i stället för att förlänga ditt åtagande om balanserad användning av 

näringsämnen eller ditt åtagande om ekologisk produktion ingick ett nytt tvåårigt åtagande om balanserad 

användning av näringsämnen år 2021 ska du ta åren under den föregående åtagandeperioden i beaktande. 

 

Om du efter den inledande perioden om fem år har förlängt ditt åtagande om ekologisk produktion med 

sammanlagt tre år kan du odla gröngödslingsvall på ett skifte under högst fyra år men högst under två år i 

följd.  Om du i stället för att förlänga ditt åtagande om ekologisk produktion eller ditt åtagande om 

balanserad användning av näringsämnen ingick ett nytt åtagande om ekologisk produktion år 2021 kan du 

odla gröngödslingsvall på ett skifte under högst fyra år men högst under två år i följd och du ska ta åren 

under den föregående åtagandeperioden i beaktande.  

 

Odling av dragväxter för bin 

Omfattar ditt åtagande odling av dragväxter för bin ska du ange  

− honungsfacelia eller  

− växter för honungsproduktion   

som odlad gröda. Övriga växter berättigar inte till ersättning. 

 

Naturbeten  

Ange på skiftet den gröda som motsvarar det åtagande som naturbetet omfattas av 

− Naturbeten med höga naturvärden  

− Kulturmarksbete 

− Naturbeten med riktade insatser   

 

Anger du en annan gröda än den som motsvarar åtagandet beviljas ingen ersättning trots att skiftet är 

anslutet till åtagandet.  

 

Ingår endast en del av ett naturbete i ett åtagande ska du av basskiftet bilda separata jordbruksskiften. Dela 

basskiftet i flera jordbruksskiften också i de fall att basskiftet omfattas av flera åtaganden. 
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Exempel: På ett naturbete som är 8 hektar stort ingår 2 hektar i ett åtagande om naturbeten med höga 

naturvärden, 4 hektar i ett åtagande om skötsel av kulturmark och 2 hektar är skogsbete som inte uppfyller 

villkoren för något miljöåtagande. Av basskiftet bildas då tre jordbruksskiften.   

 

Observera att arealen i ett åtagande inte får öka under åtagandeperioden. Arealen på det jordbruksskifte 

som ingår i ditt åtagande ska därför vara lika stort under hela åtagandeperioden.   

 

Skyddszon  

Ange som gröda Skyddszon (åtagande fr.o.m. 2015) på de basskiften som omfattas av ett åtagande om 

anläggning av skyddszon.  

 

 

1.3 Förlängning av åtaganden  

De åtaganden som löper ut 30.4.2022 kan förlängas med ett år. Du väljer själv om du vill förlänga ditt 

åtagande.   

 

Gör du din stödansökan elektroniskt ansöker du om förlängning av ditt åtagande samtidigt då du kryssar i 

rutan för ansökan om utbetalning. Gör du din ansökan på papper ska du kryssa i rutan i punkt 1 på blankett 

Å1a.    

 

Ditt åtagande förlängs oförändrat och blir gällande till och med 30.4.2023 och du ska uppfylla stödvillkoren 

fram till dess. I samband med förlängningen kan du inte göra ändringar i ditt åtagande.  

 

Vad ska jag tänka på om jag ingick ett nytt tvååriga åtagande år 2021 

Har du år 2021 ingått ett nytt tvåårigt åtagande om balanserad användning av näringsämnen ska du göra 

kvalitetstestet av åkermarken före utgången av det andra åtagandeåret. Även om du har gjort kvalitetstestet 

redan under den föregående åtagandeperioden ska du göra kvalitetstestet på nytt när du ingår ett nytt 

tvåårigt åtagande.  

 

För fosforgödslingen kan en högst två år lång utjämningsperiod tillämpas. Har du tillämpat fosforutjämning 

under din föregående åtagandeperiod och en fosforutjämningsperiod för ett skifte pågick när du ingick ett 

nytt tvåårigt åtagande ska du vid gödslingen åren 2021 och 2022 ta överskridningarna av fosforgödslingen 

under den föregående åtagandeperioden i beaktande. Du kan också beakta underskridningarna om du så 

önskar.   

 

Valde du odling av markförbättrande växter som ett frivilligt komplement till ditt åtagande om balanserad 

användning av näringsämnen eller till ditt åtagande om ekologisk produktion ska du ta åren under din 

föregående åtagandeperiod i beaktande om du odlar gröngödslingsvall eller markluckrande växter.      

 

Ingick du ett tvåårigt åtagande om ekologisk produktion ska du gå kursen i ekologiska produktionsmetoder 

senast före slutet av det andra åtagandeåret. 
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Ett naturbete som ingår i ett tvåårigt åtagande om skötsel av kulturmark eller skötsel av naturbeten med 

höga naturvärden måste betas båda åren. Du kan inte lämna ett bete obetat under någotdera året förutom 

vid fall av Force Majeure.      

 

En tacka som ingår i ett åtagande om uppfödning av ursprungsraser ska producera en avkomma minst en 

gång under åtagandeperioden.   

 

1.4 Basskiftesändringar 

Du kan göra basskiftesändringar (delning, sammanslagning och bildandet av nya basskiften) i enlighet med 

Livsmedelsverkets anvisningar.  

 

Anvisningar för du gör basskiftesändringar i Viputjänsten hittar du här. Du kan också anmäla ändringar i dina 

basskiften på blankett 102C till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.  

 

Delning och sammanslagning 

Skiften som sammanslås måste ha samma egenskaper beträffande ägoförhållande, ersättningsberättigande, 

förbindelseuppgift (anslutning till åtagande om balanserad användning av näringsämnen eller till ett 

åtagande om ersättning för ekologisk produktion), skyldighet att bevara permanent betesmark och 

markanvändningsslag. 

 

Basskiftets anslutning till ett åtagande om skötsel av kulturmark, skötsel av naturbeten med höga 

naturvärden eller riktade insatser på naturbeten förhindrar inte sammanslagning av skiftet med ett skifte som 

inte är anslutet till motsvarande åtagande men du kan inte genom sammanslagning av skiften öka arealen i 

ditt åtagande.  

 

Det nya skiftet som bildas vid delning och sammanslagning ansluts till ditt åtagande utan att du separat 

ansöker om det. Den del av det ursprungliga skiftet som du har passiverat i samband med delningen lämnas 

utanför åtagandet.  

 

Vid delning och sammanslagning av basskiften får arealen som ingår i åtagandet inte öka eller minska. Ingå 

ett nytt tvåårigt åtagande om arealen i ditt åtagande minskar. Du kan ingå ett nytt tvåårigt åtagande också 

om du ökar arealen i ditt åtagande.  

 

Nyregistrerade basskiften 

Tar du i bruk områden som tidigare inte har varit i odling (nyodlingar) ansluts basskiftet inte till ditt gällande 

åtagande.  

 

Basskiften som tas ur bruk 

Passiverar du ett basskifte på grund av att du tar arealen ur jordbruksanvändning avslutas basskiftet från ditt 

åtagande.  

 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/viputjansten/uppgorande-av-basskiftesandringar/uppgorande-av-basskiftesandringar-2022/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/viputjansten/uppgorande-av-basskiftesandringar/uppgorande-av-basskiftesandringar-2021/
https://prod-ruokavirastofi.solitaonline.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/lomakkeet/sv/102csv.pdf
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Basskiften som har ingått i ett åtagande om balanserad användning av näringsämnen eller i ett åtagande om 

ekologisk produktion avslutas per automatik när du i din stödansökan passiverar basskiftet.  

 

Passiverade basskiften som har ingått i ett åtagande om skötsel av kulturmark, skötsel av naturbeten med 

höga naturvärden, riktade insatser på naturbeten eller anläggning av skyddszon måste avslutas av 

administrationen. Anmäl dessa skiften på blankett Å2c.  

 

Har du kvar marken i din besittning kan du bli återbetalningsskyldig av miljöersättning eller ersättning för 

ekologisk produktion som beviljats för den areal som du tagit ur bruk.  

 

Gränskorrigeringar 

Gränskorrigeringar bör stödas av flygfotot. Du kan inte genom en gränskorrigering öka den 

ersättningsberättigade arealen på basskiftet om inte flygfotot stöder gränskorrigeringen. Stöder flygfotot 

inte gränskorrigeringen ska du skriva en motivering i rutan för Tilläggsuppgifter. Oklara gränskorrigeringar 

granskas av administrationen under sommaren.  

 

Bilda istället nya basskiften av areal som du tar i bruk, även om den ligger intill ett befintligt basskifte. Likaså 

ska du bilda ett eget basskifte av den del av basskiftet som du inte längre brukar. Det permanent icke 

brukade basskiftet kan du passivera. Observera att du kan bli återbetalningsskyldig av miljöersättning eller 

ersättning för ekologisk produktion som beviljats för den del som tagits ur bruk.  

 

Besittningsöverföringar av basskiften 

Gör anmälan om besittningsöverföringar (köp, försäljning, arrendering) av basskiften senast 15.6.2022. 

Du kan göra besittningsöverföringar elektroniskt i Viputjänsten genom att ta bort eller lägga till basskiften i 

din besittning.  

 

När du ansluter ett basskifte till din gård ansluts det också automatiskt till ditt åtagande i följande fall: 

− till ditt åtagande om balanserad användning av näringsämnen ansluts sådana basskiften som år 2021 

har funnits i ett åtagande om balanserad användning av näringsämnen eller i ett åtagande om 

ekologisk produktion på någon annan gård. Anslutningen till dit åtagande sker antingen automatiskt 

när du ansluter basskiftet till din gård eller i ett senare skede av administrationen. Du behöver inte 

vidta några andra åtgärder.  

− till ditt åtagande om ekologisk produktion ansluts sådana basskiften som år 2021 har funnits i ett 

åtagande om ekologisk produktion på någon annan gård.  Anslutningen till dit åtagande sker 

antingen automatiskt när du ansluter basskiftet till din gård eller i ett senare skede av 

administrationen. Du behöver inte vidta några andra åtgärder.  

 

Skiften som har varit anslutna till ett åtagande om skötsel av kulturmark, skötsel av naturbeten med höga 

naturvärden eller ett åtagande om riktade insatser på naturbeten hos den som hade skiftet i fjol ansluts inte 

automatiskt till ditt åtagande. Du kan på blankett Å2f ansöka om att få ansluta skiftet till ditt åtagande.  

Basskiften som övergår från din besittning avslutas från ditt åtagande. Basskiften som har ingått i ett 

åtagande om balanserad användning av näringsämnen eller i ett åtagande om ekologisk produktion avslutas 

per automatik när du i din stödansökan tar skiftet ur din besittning.  

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
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Basskiften som har ingått i ditt åtagande om skötsel av kulturmark, skötsel av naturbeten med höga 

naturvärden, riktade insatser på naturbeten eller anläggning av skyddszon måste avslutas av 

administrationen. Gör anmälan om att ditt åtagande minskar på blankett Å2c när då du i din stödansökan har 

tagit skiftet ur din besittning 

  

1.6 Delning av åtagande  

Har du inte ett gällande åtagande och du tar över mark som har ingått i ett åtagande hos den som brukade 

marken i fjol har du möjlighet att delvis ta över ett åtagande för den areal som du tog över.  

 

Gör ansökan om att få ta över delar av åtagandet på blankett Å2e. Läs noggrant villkoren för erhållande av 

ersättning. Blanketten och villkoren hittar du på landskapsregeringens webbplats.  Observera att 

minimiarealen för åtagandet måste uppfyllas också på din gård. Åtagandet som du erhåller efter delningen 

gäller under den tid som återstår av det ursprungliga åtagandets åtagandeperiod.  

 

Kom ihåg att ansöka om utbetalning. Har du erhållit ett åtagande genom delning kan du inte ansöka om 

utbetalning via Viputjänsten. Ansök om utbetalning på blanketterna Å1a, Å1b/102B. 

 

1.7 Korrigering av fel i ansökan  

Om du efter att ha skickat iväg ansökan märker att du har gjort exempelvis ett fel i samband med ifyllandet, 

kan du undgå påföljderna av felet genom att genast efter upptäckten anmäla felet till Ålands 

landskapsregering på eget initiativ och skriftligen.  

 

Gå till väga på samma sätt om ansökan har blivit oriktig efter att den lämnats in. 

 

En elektronisk ansökan kan återkallas och ändras endast under ansökningstiden. Efter att ansökningstiden 

har gått ut kan du ändra eller återkalla en elektronisk ansökan endast på papper.  

 

Om det växer en annan gröda på skiftet än den som du anmälde ska du anmäla den rätta grödan till 

kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.  

 

Möjligheterna att korrigera uppenbara fel är större än möjligheterna att korrigera andra fel. Som uppenbart 

fel är det möjligt att godkänna t.ex. att en uppgift i stödansökan står i tydlig konflikt med andra uppgifter i 

ansökan. Dessutom kan man korrigera t.ex. omkastade siffror (exempel: 169 ->196), fel anmält 

lägenhetssignum eller bankkontonummer och räknefel. För att en myndighet ska kunna korrigera ett 

uppenbart fel måste myndigheten vara övertygad om att sökanden handlat ärligt och i god tro. Dessutom 

förutsätts det att ansökan är omsorgsfullt ifylld i övrigt. 

 

När du meddelar om ett fel i ansökan kan du undgå sådana administrativa påföljder som felet hade kunnat 

orsaka.  Efter att ansökningstiden är avslutad går det inte längre att optimera eller utvidga ansökan.  

 

Din anmälan om ett fel kan beaktas, om myndigheterna har fått din skriftliga anmälan om felet innan du 

underrättats om kontroll på plats eller resultaten av någon annan kontroll. 

 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/jordbruksmark/anmalan-om-vaxter/anmalan-om-vaxter-2022/
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1.8 Att återta ansökan eller en del av den  

Du kan återta hela din ansökan eller en del av den efter att ansökningstiden har gått ut.  

 

Har du i ditt åtagande frivilliga komplement och konstaterar senare att insatsen inte kan genomföras på 

något av skiften som du har anmält kan du ta bort det frivilliga komplementet från skiftet. 

 

Du kan också meddela att du inte kommer att beta ett naturbete som ingår i ett åtagande och som du i din 

ansökan har anmält att kommer att betas under betesperioden.  

 

Lämna utan dröjsmål in en fritt formulerad skriftlig anmälan till Ålands landskapsregering och vid behov 

också till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet enligt Livsmedelsverkets anvisningar.  

 

Ersättning beviljas inte för skiften som återtagits från ansökan. Du är dock skyldig att för de ur ansökan 

återtagna skiftenas del följa de villkor som ska följas på hela gården, t.ex. tvärvillkoren. 

 

Du kan återta en del av eller hela ansökan ända fram till det att myndigheten har meddelat om övervakning 

av din gård i fråga eller innan resultatet av den administrativa övervakningen har delgivits dig och det 

konstateras/har konstaterats regelvidrigheter gällande skiftet. 

 

Den administrativa övervakningen kan t.ex. bestå av individuell granskning av skiftena i samband med 

korsgranskningar eller av skiftesvis kontroll av uppfyllandet av stödvillkoren.  

 

1.9 Ändring av besittningsrätten till hela gårdsbruksenheten  

Du kan överföra hela gårdens besittning fram till 31.8.2022, se kapitel 8 i Livsmedelsverkets Basguide 2022.    

 

Den som övertar besittningen kan ansöka om att få ta över dina åtaganden.   Ansökan om överföring görs på 

landskapsregeringens blankett Å1d inom 15 arbetsdagar från det att ägande- eller besittningsrätten har 

överförts.  

 

1.10 Övriga ändringar  

På grund av odlingstekniska orsaker kan du flytta reducerad höstbearbetning och förbättrad användning av 

stallgödsel från ett skifte till ett annat efter den sista såningsdagen. 

 

Anmäl ändringen skriftlig till Ålands landskapsregering. Ur din anmälan ska framgå från vilka skiften det 

frivilliga komplementet flyttas och till vilka skiften det överförs. 

 

Har du meddelats om en administrativ kontroll eller om en kontroll på plats och den utförda kontrollen leder 

till påföljder för stödet kan du inte längre överföra åtgärden till andra skiften från sådana skiften som berörs 

av påföljderna.  

 

Om en överföring görs beviljas stödet för högst den areal som anmälts i den ursprungliga ansökan. En 

överföring av åtgärden från ett skifte till ett annat får inte leda till att den ansökta arealen ökar. Är arealen 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/basguide-till-stodansokan/ansokan-om-stod/ansokan-om-stod-2022/#id-310-att-aterta-ansokan-eller-en-del-av-den
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/basguide-till-stodansokan/generationsvaxling/generationsvaxling-2022/
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
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som ersätter den ursprungliga arealen mindre än den ursprungliga arealen betalas stödet för den ersättande 

arealen. Har landskapsregeringen betalt ut stödet och arealen som ersätter den ursprungliga arealen är 

mindre än den ursprungliga arealen återkrävs stöd som beviljats för mycket. 
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2. Allmänna förutsättningar för beviljande av ersättning 

2.1 Sökande 

2.2 Gårdsbruksenhet 

2.3 Jordbruksmark 

2.4 Odlingssätt 

2.5 Betalning av stöd 

2.6 Bevarande av handlingar 

2.7 Omräkning av antalet djur till djurenheter 

2.8 Force majeure 

2.9 Överlämnande av uppgifter 

2.10 Registeruppgifterna offentlighet och utlämnande av dem  

 

2.1 Sökande 

Med sökande avses en enskild jordbrukare som är 

− en privatperson 

− en juridisk person eller 

− en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer  

 

Aktiv jordbrukare  

Miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion och kompensationsersättning kan beviljas till en aktiv 

jordbrukare som bedriver jordbruk eller trädgårdsodling. Har du ett åtagande om miljöersättning eller ett 

åtagande om ekologisk produktion måste du uppfylla villkoret för aktiv jordbrukare under hela 

åtagandeperioden.  

 

Granskningen av om du är aktiv jordbrukare utförs varje år i samband med stödansökan. I samband med 

ansökan om jordbrukarstöd betraktas du som aktiv jordbrukare om du bedriver jordbruksverksamhet år 

2022. 

 

Jordbrukarens ålder 

Den fysiska person som är sökande eller hans eller hennes make ska vara minst 18 år den 31 december året 

innan åtagandet påbörjas.  

 

Med make avses sökandens make eller maka eller en person som lever med sökanden under 

äktenskapsliknande förhållanden enligt 7 § 3 mom. inkomstskattelagen (FFS 1535/1992). 

 

Bedrivs jordbruk och trädgårdsodling av flera jordbrukare eller i form av en sammanslutning, förutsätts för 

beviljande av ersättning att minst en jordbrukare, en medlem i sammanslutningen, en delägare eller en 

bolagsman uppfyller ålderskravet.  
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Ålderskravet gäller inte ett offentligrättsligt samfund, en förening, en stiftelse, en fängelselägenhet eller en 

skollägenhet. 

 

2.2 Gårdsbruksenhet 

Ersättning kan beviljas för en gårdsbruksenhet som är i sökandens besittning och belägen i landskapet Åland.  

 

Med en gårdsbruksenhet avses en sådan produktionsenhet som en jordbrukare leder och som används för 

bedrivande av jordbruk och som bildas av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller av en eller 

flera produktionsbyggnader jämte mark. En gårdsbruksenhet ska dessutom vara funktionellt och ekonomiskt 

självständig samt förvaltas som en helhet på grund av ägande eller arrende. 

 

2.3 Jordbruksmark  

Miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion och kompensationsersättning beviljas för jordbruksmark.  

 

I avsnittet om Jordbruksmark 2022 i Livsmedelsverkets Ansökningsguide för jordbrukarstöd 2022 kan du läsa 

mera om jordbruksmark samt om bas- och jordbruksskiften.       

 

Miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion och kompensationsbidrag beviljas endast för sådana 

jordbruksskiften vars areal är minst 0,05 hektar.  

 

När minimiarealen för ett åtagande beräknas kan sådana jordbruksskiften som är minst 0,01 hektar tas i 

beaktande.  

 

Besittning av skiften 

Den areal för vilken miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion och kompensationsersättning kan 

betalas måste vara i din besittning senast 15.6.2022.    

 

En överföring av hela gårdens besittning kan ske fram till 31.8.2022, se kapitel 8 i Livsmedelsverkets Basguide 

2022.    

 

Skiftenas ersättningsberättigande  

Skiftets ersättningsberättigande ligger till grund för betalningen av miljöersättning, ersättning för ekologisk 

produktion och kompensationsersättning.  

 

Ett basskifte kan ha följande egenskap beträffande ersättningsberättigande: 

• Ja 

• Endast LFA 

• Nej 

 

Ja betyder att basskiftet kan beviljas miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion och 

kompensationsersättning.  

 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/jordbruksmark/jordbruksmark-bas-och-jordbruksskiften/jordbruksmark-bas--och-jordbruksskiften-2022/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/basguide-till-stodansokan/forutsattningarna-for-att-ansoka-och-stodsokandens-rattigheter/forutsattningarna-for-att-ansoka-och-stodsokandens-rattigheter-2022/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/basguide-till-stodansokan/generationsvaxling/generationsvaxling-2022/
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Endast LFA anges som ersättningsberättigande om basskiftet betraktas som permanent gräsmark och 

basskiftet markanvändningsslag är naturbete och äng, ett sådant skiftet beviljas endast 

kompensationsersättning. För basskiften som inte betraktas som permanent gräsmark och vars 

markanvändningsslag är naturbete och äng kan beviljas endast miljöersättning förutsatta att skiftet är 

anslutet till ett åtagande om skötsel av kulturmark, skötsel av naturbeten med höga naturvärden eller ett 

åtagande om riktade insatser på naturbeten.  

 

Nej betyder att skiftet inte beviljas miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion eller 

kompensationsersättning.    

 

Nyregistrerade basskiften på områden som tidigare inte har varit i odling och vars markanvändningsslag är 

åker eller naturbete och äng godkänns som ersättningsberättigande det år då skiftet är odlingsbart.   

 

Nyregistrerade basskiften som har något annat markanvändningsslag än åker eller naturbete och – äng blir 

inte automatiskt ersättningsberättigande.  

 

Basskiften som bildas vid delning och sammanslagning erhåller samma ersättningsberättigande som 

moderskiftet/moderskiften.  

 

Ersättningsberättigandet är en bestående egenskap och vid besittningsöverföringar behåller basskiftet sitt 

ersättningsberättigande, även om skiftet övergår till någon som inte har ett åtagande om miljöersättning 

eller ersättning för ekologisk produktion eller som inte ansöker om kompensationsersättning.   

 

Ett ersättningsberättigande basskifte ändras till icke ersättningsdugligt (Nej) om det vid en kontroll 

konstateras att skiftet inte är odlat eller om du anmäler att skiftet tas ur jordbruksanvändning.  

 

Du kan inte själv via Viputjänsten ändra skiftets ersättningsberättigande. Kontakta Ålands landskapsregering 

om du upptäcker eventuella felaktigheter i uppgifterna.  

 

Basskiftets anslutning till åtagande 

För att miljöersättning eller ersättning för ekologisk produktion ska beviljas måste basskiftet vara anslutet till 

ett åtagande.  

 

När du i din stödansökan ansluter ett basskifte till din gård ansluts det också automatiskt till ditt åtagande i 

följande fall: 

− till ditt åtagande om balanserad användning av näringsämnen ansluts sådana basskiften som år 2021 

har funnits i ett åtagande om balanserad användning av näringsämnen eller i ett åtagande om 

ekologisk produktion på någon annan gård. Anslutningen till dit åtagande sker antingen automatiskt 

när du ansluter basskiftet till din gård eller i ett senare skede av administrationen. Du behöver inte 

vidta några andra åtgärder.  

− till ditt åtagande om ekologisk produktion ansluts sådana basskiften som år 2021 har funnits i ett 

åtagande om ekologisk produktion på någon annan gård.  Anslutningen till dit åtagande sker 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/jordbruksmark/jordbruksmark-bas-och-jordbruksskiften/jordbruksmark-bas--och-jordbruksskiften-2022/
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antingen automatiskt när du ansluter basskiftet till din gård eller i ett senare skede av 

administrationen. Du behöver inte vidta några andra åtgärder.  

 

Skiften som har varit anslutna till ett åtagande om skötsel av kulturmark, skötsel av naturbeten med höga 

naturvärden eller ett åtagande om riktade insatser på naturbeten hos den som hade skiftet i fjol ansluts inte 

automatiskt till ditt åtagande. Du kan på blankett Å2f ansöka om att få ansluta skiftet till ditt åtagande.  

 

Basskiften som övergår från din besittning avslutas från ditt åtagande. Basskiften som har ingått i ett 

åtagande om balanserad användning av näringsämnen eller i ett åtagande om ekologisk produktion avslutas 

per automatik när du i din stödansökan tar skiftet ur din besittning.  

 

Basskiften som har ingått i ditt åtagande om skötsel av kulturmark, skötsel av naturbeten med höga 

naturvärden, riktade insatser på naturbeten eller anläggning av skyddszon måste avslutas av 

administrationen. Gör anmälan om att ditt åtagande minskar på blankett Å2c när då du i din stödansökan har 

tagit skiftet ur din besittning 

 

Tar du i bruk områden som tidigare inte har varit i odling (nyodlingar) ansluts basskiftet inte till ditt gällande 

åtagande.  

 

Passiverar du ett basskifte på grund av att du tar arealen ur jordbruksanvändning avslutas basskiftet från ditt 

åtagande. Basskiften som har ingått i ditt åtagande om balanserad användning av näringsämnen eller i ditt 

åtagande om ekologisk produktion avslutas per automatik när du i din stödansökan passiverar basskiftet. 

Passiverade basskiften som har ingått i ditt åtagande om skötsel av kulturmark, skötsel av naturbeten med 

höga naturvärden, riktade insatser på naturbeten eller anläggning av skyddszon måste avslutas av 

administrationen. Har du kvar marken i din besittning kan du bli återbetalningsskyldig av miljöersättning eller 

ersättning för ekologisk produktion som beviljats för den areal som du tagit ur bruk.  

 

2.4 Odlingssätt 

Erhåller du miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion och kompensationsersättning måste du iaktta 

tvärvillkoren under perioden 1.1. – 31.12. Tvärvillkoren består av krav på god jordbrukshävd och goda 

miljöförhållanden samt föreskrivna verksamhetskrav. De föreskrivna verksamhetskraven består av EU:s 

rättsakter och nationell lagstiftning som hänför sig till miljöfrågor, folkhälsa, växtskydd samt djurens hälsa 

och välbefinnande. Du ska följa gällande författningar och rättsakter. 

 

Tvärvillkoren beskrivs i en separat Tvärvillkorsguide.  

 

Tvärvillkorens och stödvillkorens krav på åtgärder som ska vidtas på jordbruksmark sammanställs i avsnittet 

om Jordbruksmark 2022 kapitel 3 i Livsmedelsverkets Ansökningsanvisningar.  

 

Villkoren för odling på grundvattenområde och på Naturaområden samt användning av bevattningsvatten 

beskrivs i Tvärvillkorsguiden för Åland.   

 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
https://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/tvarvillkorsguide-2022-pdf
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/jordbruksmark/atgarder-som-ska-vidtas-pa-jordbruksmark/atgarder-som-ska-vidtas-pa-jordbruksmark-2022/
https://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/tvarvillkorsguide-2022-pdf
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Har du ett åtagande om balanserad användning av näringsämnen ska du dessutom beakta villkoren gällande 

gödsling och användning av växtskyddsmedel.    

 

2.5 Betalning av stöd 

Miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion och kompensationsersättning betalas om beloppet som 

beviljas per stödår överstiger 100 euro. För miljöersättning krävs att beloppet för varje åtagande överstiger 

100 euro.   

 

Utbetalningen görs i två rater. Därutöver betalas kompensationsersättningens husdjursförhöjning och 

ersättningen för ekologisk husdjursproduktion i en separat rat efter att djurenhetsberäkningen har gjorts klar 

under våren 2023. 

 

Ersättningarna som beviljas av landskapsregeringen betalas ut från Livsmedelsverket. 

 

Stödens offentlighet 

Stöden som betalats från Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling offentliggörs. Kommissionens målsättning är att öka transparensen för användningen 

av landsbygdsfonderna varför också stöd till privatpersoner publiceras. 

 

Uppgifterna publiceras i en söktjänst.  

 

2.6 Bevarande av handlingar 

Handlingar, anteckningar och intyg som ingår i villkoren för erhållande av ersättning och som inte sänds till 

Ålands landskapsregering ska bevaras i minst fyra år efter det att perioden för ett åtagande om 

miljöersättning eller ersättning för ekologisk produktion upphörde, eller i fyra år efter utgången av det år då 

ansökan om kompensationsersättning gjordes. 

   

2.7 Omräkning av antalet djur till djurenheter 

I miljöersättningen, ersättningen för ekologisk produktion och kompensationsersättningen ingår 

djurbaserade ersättningar.  

 

Du ska vara registrerad som djurhållare och hålla uppgifterna i djurregistren uppdaterade. 

 

Du ska också föra bok över antalet fjäderfä och hästar på gården, eftersom du separat måste uppge deras 

antal per månad till kommunen efter kalenderåret 2022. 

 

Obs. Uppge antalet hästar eller fjäderfän bara om du vill att deras antal ska beaktas vid uträknandet av 

djurtätheten. Du behöver inte göra anmälan om djur om du bara håller nötkreatur och du inte anmäler djur 

som ägs av ett företag i sammanslutningsform. 

 

Administrationen räknar våren 2023 centraliserat ut djurtätheten på din gård med hjälp av uppgifterna i 

djurregistren och den anmälan om djurantal som lämnats till kommunen. Om djurtätheten för din gård (0,35 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/oppeninformation/e-tjansten-for-uppgifter-om-eu-stod/
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de/ha) inte uppfylls beviljas inte kompensationsersättningens nationella husdjursförhöjning och din gård 

betraktas inte längre som husdjursgård i ditt åtagande om balanserad användning av näringsämnen. 

förhöjning. Obs. Decimalerna avrundas inte vid beräkning av djurtätheten. 

 

För uträkningen av djurtätheten som används för kompensationsbidragets nationella tilläggsdel kan du 

anmäla också djurantalet i ditt företag i sammanslutningsform.  

 

Uträkning av djurantalet  

Djurantalet beräknas på basis av uppgifterna i djurregistren när det gäller nötkreatur, får, getter och svin 

samt på basis av bokföringen när det gäller hästar och fjäderfä. För hästar kontrolleras det anmälda 

djurantalet administrativt från hästregistret. 

  

Antalet djur ska omräknas till djurenheter med hjälp av koefficienterna i följande tabell:  

 

Djurslag Koefficient 

Mjölkkor, dikor, tjurar och övriga 

nötkreatur över 2 år, hästdjur 

över 6 månader 

 

1,00 

Nötkreatur (6 mån. - 2 år) 0,60 

Nötkreatur under 6 mån 0,40 

Får, getter (över 1 år) 0,20 

Lamm och killingar (3 – 12 mån.) 0,06 

Suggor minst 8 mån. 0,50 

Övriga svin 0,30 

Värphöns och moderdjur 0,014 

Moderdjur minst 18 d (broiler) 0,02 

Moderdjur minst 29 d (kalkon)  0,03 

Broiler 0,007 

Övriga fjäderfän 0,03 

 

Djurantalet från djurregistren 

Antalet djurenheter av nötkreatur är det genomsnittliga antalet nötkreatur per djurgrupp i din besittning i 

nötdjursregistret 2022 multiplicerat med djurenhetskoefficienten för djurgruppen. Medeltalet per år beräknas 

för perioden 1.1.2022–31.12.2022. 

 

Antalet djurenheter av svin är det genomsnittliga antalet svin per djurgrupp i svinregistret 2022 multiplicerat 

med djurenhetskoefficienten. Medeltalet per år beräknas som årsmedeltalet av antalet djur den första dagen 

i varje månad under perioden 1.1.2022– 31.12.2022. Perioden omfattar 12 månader. De två månaderna med 

minst djurantal tas inte med i uträkningen av det genomsnittliga djurantalet, varvid nämnaren blir 10. Av 

antalet grisar (0-3 mån.) tas 2/3 med. 

 

Antalet får och getter är antalet får och getter per djurgrupp i får- och getregistret 2022. Medeltalet per år 

beräknas för tiden 1.1.2022–31.12.2022. 
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Djurantalet från bokföringen 

Antalet fjäderfän är antalet fjäderfän per djurgrupp som förts in i din bokföring för 2022. Uppge det största 

antalet broilrar på en dag för varje månad, dvs. välj den dag mellan dag 1 och 5 då djurtalet var störst. Uppge 

antalet andra fjäderfän enligt situationen den första dagen i månaden. Medeltalet per år beräknas som 

årsmedeltalet av antalet djur den första dagen i varje månad under perioden 1.1.2022–31.12.2022. De fyra 

månaderna med minst djurantal tas inte med i uträkningen av det genomsnittliga djurantalet, varvid 

nämnaren blir 8. Spara bokföringen på din gård med tanke på eventuella kontroller åtminstone fram till 

utgången av 2026. 

 

Antalet hästar och ponnyer är antalet hästar och ponnyer per djurgrupp som förts in i din bokföring för 2022. 

Medeltalet per år beräknas som årsmedeltalet av antalet djur den första dagen i varje månad under perioden 

1.1.2022–31.12.2022. Spara bokföringen på din gård med tanke på eventuella kontroller åtminstone fram till 

utgången av 2026. 

 

Du ska uppge antalet fjäderfän och hästar med en separat anmälan till kommunen efter kalenderåret 2022. 

Du kan göra anmälan elektroniskt i Viputjänsten eller genom att fylla i blankett 461 Anmälan om djurantal. 

Lämna också in närmare uppgifter om hästarna och ponnyerna till kommunen En för sent inlämnad anmälan 

minskar ersättningen, men bilagan orsakar ingen försening.  

 

Hästar 

Hästarna ska helt vara i sökandens besittning. Om sökanden är en jordbrukssammanslutning ska hästarna 

helt vara i sammanslutningens besittning. Hästar i delad ägo beaktas inte, utan enbart sådana som helt och 

hållet besitts av sökanden. Fullmakter eller inbördes avtal beaktas inte. Inga dokument behövs vid ansökan 

om stöd, men de ska visas upp på gården om det behövs. En besittningsöverföring ska vara införd i registret. 

 

En häst eller en ponny är helt i sökandens besittning om den är  

− i sökandens och hans/hennes makes/makas samägo eller -besittning eller 

− i sökandens och hans/hennes minderåriga barns samägo eller -besittning eller 

− i sökandens och hans/hennes makes/makas samt minderåriga barns samägo eller -

besittning. 

 

Överföring av besittningsrätten i Hippos register kan göras antingen till uppfödar-, tävlings- eller 

ägarregistret. Oavsett till vilket register besittningsöverföringen har gjorts är det hästens innehavare, och inte 

dess ägare, som har rätt att ansöka om stöd för hästen eller räkna in hästen i sin djurtäthet. Det vill säga när 

besittningsrätten har överförts till en annan i tävlingsregistret är hästen inte längre i ägarens besittning och 

ägaren får inte räkna in den i sitt antal hästar för djurtätheten. Uthyrda hästar och sköthästar ingår inte heller 

i djurantalet. 

 

Hästarna och ponnyerna ska vara äldre än 6 månader och identifierade i hästregistret. En identifierad häst 

eller ponny ska ha ett UELN- eller registernummer, som framgår av hästpasset (tidigare registreringsbeviset). 

En häst som inte helt och hållet är i sökandens besittning, som inte är identifierad eller som inte är 

registrerad i ett hästregister som förs av Hippos, Eestin raskaat vetohevoset rf eller Suomen 

Irlannincobyhdistys beaktas inte när djurtätheten räknas ut. För identifiering av hästarna och ponnyerna ska 
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du till din anmälan om djurantal foga noggrannare uppgifter: hästen/ponnyns namn, UELN- eller 

registernummer och en uppgift om i vems besittning djuret har varit under beräkningsperioden. Bristfälligt 

registrerade djur underkänns vid beräkningen av djurtätheten. 

 

Ändringar i produktionen eller gårdsstrukturen 

Gör en skriftlig anmälan till kommunen om exceptionella omständigheter som inverkar på 

husdjursförhöjningens storlek eller på om den dras in. Gör anmälan inom 15 arbetsdagar från det att du kan 

göra anmälan. 

 

Förhöjning till husdjursgårdar kan beviljas en gård som övertagits, om generationsväxlingen eller 

besittningsöverföringen av hela gården har utförts senast 31.8.2022 och den tidigare innehavaren har ansökt 

om förhöjningen. Djurantalet för gårdens tidigare innehavare beaktas när övertagarens djurantal räknas ut, 

om jordbrukarna har kommit överens om det. Om övertagaren inte vill att också den tidigare innehavarens 

djurantal ska räknas, måste övertagaren meddela kommunen om detta. 

 

Ett produktionsuppehåll som inträffar under beräkningsdagen inverkar minskande vid uträkning av det 

genomsnittliga djurantalet (djurantalet i månaden år 0). Tidpunkten när produktionsuppehållet inträffar eller 

dess längd har inte andra begränsningar.  

 

Inverkan av djurskyddsbrott och djurskyddsförseelse 

Utbetalningen av förhöjningen till husdjursgårdar avbryts i fråga om det djurslag för vilket åtalsprövning har 

inletts med anledning av misstanke om djurskyddsbrott eller djurskyddsförseelse. Förhöjning till 

husdjursgårdar beviljas inte för det djurslag för vilket den sökande har dömts för djurskyddsbrott eller ålagts 

djurhållningsförbud. Djurslaget i fråga beaktas inte vid uträknandet av djurtätheten för det aktuella året. 

 

Förhöjning till husdjursgårdar beviljas inte heller för det djurslag för vilket den sökande har ålagts 

djurhållningsförbud. Förhöjning beviljas inte för den tid djurhållningsförbudet varar och inte för tiden mellan 

året för gärningen och den lagakraftvunna domen, och djurslaget i fråga beaktas inte heller vid uträknandet 

av djurtätheten. 

 

2.8 Force majeure eller exceptionella omständigheter 

Du kan behålla din rätt till stöd helt eller delvis om du inte har kunnat lämna in din ansökan eller annars 

fullgöra dina skyldigheter på grund av oöverstigligt hinder d.v.s. force majeure eller en exceptionell 

omständighet och du meddelar detta till den behöriga myndigheten.  

 

Vid tolkningen av force majeure eller en exceptionell omständighet följer man EU:s rättsakter och rättspraxis. 

Enligt EU-rättsakterna kan bl.a. följande oförutsägbara händelser från fall till fall godkännas som force 

majeure eller en exceptionell omständighet: 

− sökanden har avlidit 

− sökanden blir arbetsoförmögen under en längre tid 

− en allvarlig naturkatastrof påverkar gårdsbruksenheten odlade areal i väsentlig grad 

− byggnader för uppfödning av djur på gården förstörts genom olyckshändelse 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/basguide-till-stodansokan/generationsvaxling/generationsvaxling-2022/
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− en epizooti eller växtsjukdom drabbar jordbrukarens hela djurbesättning eller på 

motsvarande sätt jordbrukarens grödor. 

 

När det gäller kompensationsersättning behåller du rätten till stöd i fråga om den areal eller de djur som var 

stödberättigande vid den tidpunkt då force majeure eller den exceptionella omständigheten inträffade. 

I fråga om miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion betalas stödet inte i sin helhet.  

Ersättningen minskas till den del ytterligare kostnader eller inkomstbortfall som ska ersättas via stödet inte 

har uppstått innan force majeure eller den exceptionella omständigheten framkom. När en försummelse som 

beror på force majeure eller en exceptionell omständighet gäller tvärvillkoren tillämpas inga administrativa 

påföljder.  

 

Kom ihåg att meddela Ålands landskaparegering och kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om en 

exceptionell omständighet. Lämna uppgifter om force majeure eller en exceptionell omständighet och bevis 

på saken skriftligen inom 15 arbetsdagar från det att det är möjligt att lämna dem.  

  

2.9 Överlämnande av uppgifter 

För att göra det möjligt att följa upp och utvärdera Landsbygdsutvecklingsprogrammet förbinder sig en 

stödmottagare som genomför åtgärder inom programmet att på begäran lämna uppgifter om verkningarna 

av den åtgärd som ersätts. Bestämmelser om stödmottagarens skyldighet att tillhandahålla 

stödmyndigheterna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering miljöersättningen finns i artikel 

71 i landsbygdsförordningen (EU 1305/2013).  

 

2.10 Registeruppgifternas offentlighet och utlämnande av dem 

De arealbaserade ersättningar som hör till landskapet Ålands behörighet och som sköts av Ålands 

landskapsregering administreras i det integrerade administrations- och kontrollsystem (IACS) som ägs av 

Livsmedelsverket och som är en del av landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem. I samma system 

administreras också de arealbaserade stöd som hör till rikets lagstiftningsbehörighet och som på Åland sköts 

av kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter. Ålands landskapsregering har genom avtal med 

Livsmedelsverket fått tillträde till systemet. 

 

Merparten av de uppgifter som finns i det integrerade administrations- och kontrollsystemet är offentliga. 

Vid behandling av personuppgifter vid Ålands landskapsregering tillämpas landskapslagen (2007:88) om 

behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen (personuppgifts-lagen).  

Beslut om utlämnandet av registeruppgifter och handlingar fattas av Ålands landskapsregering i fråga om sin 

egen myndighetsuppgift. Uppgifter kan lämnas ut för vetenskaplig undersökning, statistiska ändamål och för 

myndighetsbruk. Dessutom får Europeiska unionens och medlemsstaternas kontroll- och 

undersökningsorgan behandla stödmottagarnas person- och stöduppgifter. 

 

Beslut om utlämnande av uppgifter för direkt marknadsföring och för marknads- och 

opinionsundersökningar fattas av Livsmedelsverket.   
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3. Särskilda bestämmelser om miljöersättning 

3.1 Villkor för erhållande av ersättning 

3.2 Areal som kan beviljas ersättning 

3.3. Ändringar i åtagandet under åtagandeperioden 

3.4 Ökning och minskning av åtagandets areal 

3.5 Ökning av antalet djur i ett åtagande 

3.6 Minskning av åtagandets areal 

3.7 Minskning av antalet djur i ett åtagande 

3.8 Ersättningsbelopp 

 

3.1 Villkoren för erhållande av ersättning 

Du ska följa stödvillkoren för åtagandet under hela åtagandeperioden. Du hittar villkoren enligt åtagande och 

år på landskapsregeringens webbplats. Du ska följa villkoren från det år du ingick ditt åtagande.      

 

3.2 Areal som kan beviljas ersättning 

Areal som kan beviljas miljöersättning måste ingå i ett åtagande och basskiftet måste vara 

ersättningsberättigande. Dessutom förutsätts att på skiftet odlas en ersättningsberättigande gröda och att 

rätt växt har angetts för skiftet.  

 

Ersättning för Balanserad användning av näringsämnen kan beviljas för åkermark som odlas med åker- eller 

trädgårdsgrödor.  

 

Ersättning beviljas inte för icke odlad åker som sköts, tillfälligt icke odlad åker, permanent icke odlad åker, 

skyddszons- och gröngödslingsvallar, skyddsremsa som bildar ett eget basskifte, honungsfacelia, växter för 

honungsproduktion, trädgårdsland, prydnads-, plantskole-, groblads- eller saneringsväxter, energigrödor 

eller andra vedartade växter. 

 

För gröngödslingsvallar och saneringsväxter beviljas endast ersättning för Odling av markförbättrande växter.  

 

För honungsfacelia och för växter för honungsproduktion beviljas endast ersättning för Odling av dragväxter 

för bin.  Har du inte valt dessa frivilliga komplement till ditt åtagande kan du inte erhålla miljöersättning för 

dessa grödor.   

 

3.3 Ändringar i åtagandet under åtagandeperioden  

 

Ändring av gårdstyp 

Under åtagandeperioden kan du inte ändra gårdstypen i ditt åtagande om balanserad användning av 

näringsämnen från husdjursgård till växtodlingsgård förutom av orsaker som kan avses som Force Majeure. 

Om villkoren för en husdjursgård inte längre uppfylls kan du bli skyldig att betala tillbaka den ersättning som 

har beviljats som en förhöjning för en husdjursgård. Meddela ändringen av gårdstyp på blankett Å2b.  

 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
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Gårdstypen kan inte ändras från växtodlingsgård till husdjursgård.  

 

Ändringar i de frivilliga komplementen  

Du ska under hela åtagandeperioden uppfylla villkoren för det frivilliga komplement som du valde när du 

ingick åtagandet. Frånträder du ett frivilligt komplement under åtagandeperioden kan det eventuellt 

föranleda återkrav av redan utbetalt stöd.  Meddela landskapsregeringen på blankett Å2b om du inte längre 

kan uppfylla villkoren för ett frivilligt komplement.   

 

3.4 Ökning av åtagandets areal 

Balanserad användning av näringsämnen  

Arealen i ett åtagande om balanserad användning av näringsämnen kan under den inledande 

åtagandeperioden om fem år öka endast under det andra och tredje åtagandeåret förutsatt att den tillagda 

arealen inte överstiger 5 hektar eller 10 procent av gårdsbruksenhetens tidigare areal.  

 

Arealen i de ettåriga åtaganden som ingicks år 2020 och i de tvååriga åtaganden som ingås år 2021 kan inte 

utöka under åtagandeperioden.   

 

Till utökad areal räknas sådan areal som inte tidigare har ingått i ett åtagande om balanserad användning av 

näringsämnen eller i ett åtagande om ekologisk produktion.  

 

Har arealen som du övertar ingått i ett åtagande om balanserad användning av näringsämnen eller i ett 

åtagande om ekologisk produktion hos den som odlade arealen i fjol kan du bifoga arealen till ditt åtagande 

oberoende av den utökade arealens storlek och längden på den återstående åtagandeperioden.  

 

Har du åkerareal som du inte kan bifoga till ditt åtagande om balanserad användning av näringsämnen 

måste du ändå följa villkoren för åtagandet också på denna areal. 

 

Övriga miljöåtaganden 

Arealen i de övriga miljöåtaganden kan inte öka under åtagandeperioden förutom vid överföring av mark 

som hos en annan stödmottagare har ingått i ett motsvarande åtagande.  

 

Övertar du mark som hos en annan stödmottagare har ingått i ett åtagande om 

− skötsel av naturbeten med höga naturvärden 

− skötsel av kulturmark  

kan du bifoga den övertagna marken till ditt motsvarande åtagande. Gör ansökan om ökning av åtagandets 

areal på blankett Å2f. 

 

Ett åtagande om anläggning av skyddszon och ett åtagande om riktade insatser på naturbeten  

kan inte utökas med areal från ett annat motsvarande åtagande. Övertar du sådan mark som har ingått i 

åtagande om anläggning av skyddszon eller i åtagande om riktade insatser kan du ta över den del av 

åtagandet som motsvarar den överförda marken.   

 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
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3.5 Ökning av antalet djur i ett åtagande 

Antalet djur som omfattas av ett åtagande om uppfödning av ursprungsraser kan under den inledande 

åtagandeperioden om fem år öka under åtagandeperiodens tre första år.   

 

Antalet djur kan när som helst under åtagandeperioden öka vid överföring av djur som på en annan gård har 

ingått i ett åtagande om uppfödning av ursprungsraser. Du kan då på blankett Å2f ansöka om att få öka 

antalet djur i ditt åtagande.   

 

3.6 Minskning av åtagandets areal 

Åtagandets areal minskar om ett skifte som ingår i ett åtagande efter det första åtagandeåret  

− uppges som icke odlat eller  

− konstateras vid en kontroll vara icke odlat eller  

− tas ur åtagandet och arealen kvarstår i odling på gårdsbruksenheten eller  

− tas ur jordbruksanvändning  

 

Minskar åtagandets areal under åtagandeperioden på ovan nämnda sätt återkrävs ersättningen som beviljats 

för den areal som åtagandet minskar med.  

 

Minskar åtagandets areal på grund av att mark under åtagandeperioden överförs till en annan person krävs 

inte återbetalning, även om den som övertar marken inte ansluter marken till ett åtagande.   

 

3.7 Minskning av antalet djur i ett åtagande 

Antalet djur i ett åtagande om uppfödning av ursprungsraser får minska under åtagandeperioden utan att 

ersättning återkrävs om djur överförs till en annan stödmottagare som övertar den del av åtagandet som 

berör de överförda djuren eller bifogar dem till sitt befintliga åtagande.  

 

Säljer du djur till en annan besättning kan du på blankett blankett Å2c ansöka om minskning av ditt 

åtagande. 

 

  

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

I miljöersättning betalas följande eurobelopp per hektar.  

  

Insats Stödbelopp euro/hektar 

Balanserad användning av näringsämnen  

a) växtodlingsgård 54 

b) husdjursgård 79 

c) trädgårdsväxter 191 

Reducerad höstbearbetning 62 

Förbättrad användning av stallgödsel 95 

Mekanisk ogräsbekämpning i potatisodling  161 

Användning av täckmaterial för trädgårdsväxter  

a) ettåriga trädgårdsväxter 406 

b) fleråriga trädgårdsväxter 530 

Alternativa bekämpningsmetoder i trädgårdsodling  

a) grupp I 600 

b) grupp 2 399 

Odling av markförbättrande växter  

a) gröngödslingsvall  54 

b) fånggröda 133 

c) saneringsväxter 449 

Odling av dragväxter för bin 100 

Anläggning av skyddszoner 404 

Ängsvall 50 

Skötsel av naturbeten med höga naturvärden 300 

Riktade insatser på naturbeten 450 

Skötsel av kulturmark 165 

Uppfödning av ursprungsraser (per djurenhet) 200 
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4. Särskilda bestämmelser om ersättning för ekologisk 

produktion 

 4.1 Villkor för erhållande av ersättning 

4.2 Areal som kan beviljas ersättning 

4.3 Ersättning för ekologisk husdjursproduktion 

4.4. Ändringar i de frivilliga komplementen 

4.5 Omvandling av åtagande 

4.6 Ökning av åtagande 

4.7 Minskning av åtagandets areal 

4.8 Ersättningsbelopp 

 

4.1 Villkoren för erhållande av ersättning 

Du ska följa stödvillkoren för åtagandet under hela åtagandeperioden. Du hittar villkoren enligt åtagande och 

år på landskapsregeringens webbplats. Du ska följa villkoren från det år du ingick ditt åtagande.      

 

4.2 Areal som kan beviljas ersättning 

Areal som kan beviljas ersättning för ekologisk produktion måste ingå i ett åtagande och basskiftet måste 

vara ersättningsberättigande. Dessutom förutsätts att på skiftet odlas en ersättningsberättigande gröda.  

 

Ersättning för ekologisk växtodling kan beviljas för avsalugrödor, för foderväxter som odlas till foder för 

produktionsdjur och för gröngödslingsvall.  

 

Vall på gårdar som inte bedriver husdjursproduktion 

Bedriver du inte husdjursproduktion ska du leverera fodret från hö-, ensilage-, betes- eller färskfodervall till 

en gård som bedriver ekologisk husdjursproduktion och som har ett verkligt behov av inköpt grovfoder. På 

en gård som inte bedriver husdjursproduktion beviljas ersättning för hö-, ensilage-, betes- eller färskfodervall 

för den areal i hektar som motsvarar antalet djurenheter på den gård som bedriver ekologisk 

husdjursproduktion och till vilken det producerade fodret levereras.  

 

En husdjursgård kan bedriva samarbete med en eller flera växtodlingsgårdar förutsatt att djurtätheten på den 

sammanlagda arealen på husdjursgården och samtliga de växtodlingsgårdar som husdjursgården samarbetar 

med per hektar torrhö-, ensilage-, betes- eller färskfodervall inte överstiger 2 hektar per djurenhet räknat på 

antalet djur på husdjursgården. På en husdjursgård ska den ekologiskt odlade vallarealen stå i proportion till 

antalet produktionsdjur på gården. 

 

Gröngödslingsvall 

Ersättning för ekologisk växtproduktion kan beviljas för gröngödslingsvall. Gröngödslingsvallarna ska ingå i 

gårdens normala växtföljd och användas som gödselmedel för den efterföljande odlingsväxten.  

Gröngödslingsvallen får inte placeras före eller efter en sanerings- och markluckrande växt, vall, tillfälligt icke 

odlad åker, icke odlad åker som sköts eller icke odlad åker. 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
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Om du efter den inledande perioden om fem år förlänger ditt åtagande om ekologisk produktion med 

sammanlagt tre år kan du odla gröngödslingsvall på ett skifte under högst fyra år men högst under två år i 

följd.  Om du i stället för att förlänga ditt åtagande om ekologisk produktion eller ditt åtagande om 

balanserad användning av näringsämnen har ingått ett nytt åtagande om ekologisk produktion kan du odla 

gröngödslingsvall på ett skifte under högst fyra år men högst under två år i följd och du ska ta åren under 

den föregående åtagandeperioden i beaktande.  

 

4.3 Ersättning för ekologisk husdjursproduktion  

Ersättning för ekologisk husdjursproduktion beviljas som ett förhöjt stöd för den foderareal som motsvarar 1 

djurenhet per hektar. Den ekologiskt odlade vallarealen ska stå i proportion till antalet produktionsdjur på 

gården 

 

En husdjursgård kan bedriva samarbete med en eller flera växtodlingsgårdar förutsatt att djurtätheten på den 

sammanlagda arealen på husdjursgården och samtliga de växtodlingsgårdar som husdjursgården samarbetar 

med per hektar torrhö-, ensilage-, betes- eller färskfodervall inte överstiger 2 hektar per djurenhet räknat på 

antalet djur på husdjursgården.  

 

4.4 Ändringar i de frivilliga komplementen  

Du ska under hela åtagandeperioden uppfylla villkoren för det frivilliga komplement som du valde när du 

ingick åtagandet. Frånträder du ett frivilligt komplement under åtagandeperioden kan det eventuellt 

föranleda återkrav av redan utbetalt stöd.  Meddela landskapsregeringen på blankett Å2b om du inte längre 

kan uppfylla villkoren för ett frivilligt komplement.   

 

 

4.5 Omvandling av åtagande 

Ett åtagande om ekologisk produktion eller övergång till ekologisk produktion kan inte omvandlas till ett 

annat åtagande under åtagandeperioden. 

 

4.6 Ökning av åtagande 

Ett åtagande om ekologisk produktion eller övergång till ekologisk produktion kan inte öka under 

åtagandeperioden förutom om du övertar mark som redan hos den som odlade marken i fjol var ansluten till 

ett åtagande om ekologisk produktion.   

 

Har du ingått ett åtagande om ekologisk husdjursproduktion kan antalet djur som du ansöker ersättning för 

variera från år till år. Ersättning betalas för den areal som motsvarar antalet djurenheter.  Du måste dock varje 

år under åtagandeperioden ha minst 2 djurenheter som föds upp enligt ekologiska produktionsmetoder.  

 

4.7 Minskning av åtagandets areal 

Minskar åtagandets areal under åtagandeperioden på grund av att ett skifte efter det första åtagandeåret 

− uppges som icke odlat eller  

− konstateras vid en kontroll vara icke odlat eller  

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
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− tas ur åtagandet eller  

− tas ur jordbruksanvändning  

 

Minskar åtagandets areal under åtagandeperioden på ovan nämnda sätt återkrävs ersättningen som beviljats 

för den areal som åtagandet minskar med.  

 

Minskar åtagandets areal på grund av att mark under åtagandeperioden överförs till en annan person krävs 

inte återbetalning, även om den som övertar marken inte ansluter marken till ett åtagande.   

 

Har du ingått ett åtagande om ekologisk husdjursproduktion kan antalet djur som du ansöker ersättning för 

variera från år till år.  

 

Du måste dock varje år under åtagandeperioden ha minst 2 djurenheter som föds upp enligt ekologiska 

produktionsmetoder.   

 

4.8 Ersättningsbelopp 

I ersättning för ekologisk produktion betalas följande eurobelopp per 

 Stödbelopp euro/ha  

Åkergrödor och gröngödslingsvall 260 

Ettåriga trädgårdsväxter och matpotatis 600 

Fleråriga trädgårdsväxter 600 

Husdjur 134 
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5. Särskilda bestämmelser för kompensationsersättning 

5.1 Allmänna villkor för beviljande av kompensationsersättning 

5.2 Kompensationsersättningens husdjursförhöjning 

5.3 Kompensationsersättningens belopp 

 

Kompensationsersättningen är en ettårig ersättning som inte förutsätter något åtagande.  

 

Ersättning betalas på basen av arealen av de ersättningsberättiganden skiften som du förfogar över och som 

är i din besittning senast 15.6.2022  

 

Tar du skiften ur jordbruksanvändning före 31.12.2022 ska du annullera kompensationsersättningen från 

skiftet.   

 

5.1 Allmänna villkor för beviljande av kompensationsersättning 

Ett villkor för att kompensationsersättning ska beviljas är att du under den tid som ersättningen gäller har i 

din besittning minst tre hektar jordbruksareal. Med jordbruksareal avses åker, permanenta grödor och 

permanent gräsmark.  

 

Du ska iaktta villkoren för ersättningen på all din jordbruksareal och bruka jorden på din gårdsbruksenhet 

under ersättningsåret.  

 

Kompensationsersättning kan beviljas för jordbruksareal som du har anmält i din stödansökan i enlighet med 

landskapsregeringens föreskrifter och som är i din besittning senast den 15 juni under året i fråga. Du ska 

sköta jordbruksarealen i enlighet med kraven för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt 

tvärvillkoren.  

 

Andelen träda får utgöra högst 25 procent av gårdsbruksenhetens åkerareal. Odlar du gröngödslingsvall får 

andelen gröngödslingsvall utgöra högst 50 procent av gårdsbruksenhetens åkerareal men odlar du både 

gröngödslingsvall och träda får deras sammanlagda areal utgöra högst 50 procent av gårdsbruksenhetens 

åkerareal och trädans andel får inte överstiga 25 procent av gårdsbruksenhetens åkerareal.  

 

På den ekologiskt odlade arealen kan gröngödslingsvallens andel överstiga 50 procent om detta är 

nödvändigt för att erhålla en mera ändamålsenlig växtföljd.  

 

Förekommer utvintringsskador på ett jordbruksskifte kan kompensationsersättning betalas, förutsatt att 

arealen i övrigt sköts i enlighet med kraven för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt 

tvärvillkoren och att det på huvuddelen av skiftesarealen finns ett växtbestånd som producerar en bärgnings- 

och marknadsduglig skörd. Är det på huvuddelen av skiftet på grund av utvintringsskador inte möjligt att 

producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd, kan ersättning inte betalas för skiftet, om det område 

som drabbats av utvintringsskada inte besås på nytt på våren. 

 

Kompensationsersättning betalas inte för trädgårdsland, växthusarealer, åkerareal som tillfälligt inte odlas 

och icke odlad åkerareal, skyddsremsa som har avskilts till ett separat jordbruksskifte, åkerareal som används 

https://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/tvarvillkorsguide-2022-pdf
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för produktion av plantmaterial av skogsträd, arealer med energiväxter med vedstam, odling av 

prydnadsväxter och arealer med sådan hampa som inte berättigar till basstöd som Europeiska unionen 

finansierar fullt ut. 

 

5.2 Kompensationsersättningens husdjursförhöjning 

Kompensationsersättningens husdjursförhöjning är en separat ersättning som kan beviljas om djurtätheten 

på gårdsbruksenheten är i genomsnitt minst 0,35 djurenheter per hektar åkermark.   

 

Du ska i den samlade stödansökan separat ansöka om kompensationsersättningens husdjursförhöjning.  

För att få ersättning räcker det att det finns ett tillräckligt antal djur som årsmedeltal räknat. Djurantalet för 

husdjursförhöjningen beräknas för tiden 1.1.2022 – 31.12.2022. 

 

Djurantalet beräknas på basis av uppgifterna i djurregistren när det gäller nötkreatur, får, getter och svin 

samt på basis av bokföringen när det gäller hästar och fjäderfä. För hästar kontrolleras det anmälda 

djurantalet administrativt från hästregistret. 

 

Du ska vara registrerad som djurhållare och hålla uppgifterna i djurregistren uppdaterade. Du ska också föra 

bok över antalet fjäderfä och hästar på gården, eftersom du separat måste uppge deras antal per månad till 

kommunen efter kalenderåret 2022 om du vill att deras antal ska beaktas vid uträknandet av djurtätheten.  

Datumet för att lämna in anmälan om djurantal för husdjursförhöjningen är 2.2.2023. Gör anmälan med 

blankett 461 till kommunen om du vill anmäla hästar eller fjäderfä. Du behöver inte göra anmälan om djur 

om du bara håller nötkreatur och du inte anmäler djur som ägs av ett företag i sammanslutningsform. 

 

Kom ihåg att anmäla också djurantalet i ditt företag i sammanslutningsform. Djurantalet för ett företag i 

sammanslutningsform (öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag) som själv inte ansöker om 

husdjursförhöjning kan räknas in i djurantalet för din husdjursförhöjning, om det bestämmande inflytandet i 

detta företag har innehafts av medlemmarna i ditt familjeföretag 30.4.2022. Djuren i ett företag i 

sammanslutningsform kan ändå räknas till godo bara för en enda gård som ansökt om husdjursförhöjning. 

Foga ett handelsregisterutdrag till anmälan om djurantal för att verifiera det bestämmande inflytandet i 

företaget. 

 

Administrationen räknar våren 2023 centraliserat ut djurtätheten på din gård med hjälp av uppgifterna i 

djurregistren och den anmälan om djurantal som lämnats till kommunen. Som åkerareal beaktas all åkermark 

oberoende av odlad gröda. Naturbeten som beviljas kompensationsersättning beaktas inte i 

djurtäthetsberäkningen.  

 

Om djurtätheten för din gård (0,35 de/ha) inte uppfylls, beviljas ingen förhöjning.  

 

 

5.3 Kompensationsersättningens belopp 

Kompensationsersättning beviljas på årsbasis per hektar jordbruksareal enligt följande tabell:  
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 EU-delfinansierat stöd 

(euro/ha) 

Helt nationellt finansierat stöd 

(euro/ha)   

Totalt (euro/ha) 

Växtodling 222 0 222 

Husdjursproduktion 222 60 282 

  

 

Inverkan av gårdsbruksenhetens storlek på kompensationsersättningens belopp 

 

Nivån på kompensationsersättningen kan sänkas gradvis om gårdsbruksenheten ökar i storlek. 

Kompensationsersättningen beviljas enligt gårdsbruksenhetens storlek enligt följande  

 

Ersättningsberättigande areal i fråga om 

kompensationsersättning för gårdsbruksenheter 

Den beviljade ersättningens andel av full 

ersättning 

Upp till 100 hektar 100 % 

För den areal som överstiger 100 ha upp till 150 ha 90 % 

För den areal som överstiger 150 ha 80 % 

     

Den årliga areal som berättigar till ersättning fastställs utifrån uppgifterna i stödansökan samt, i fråga om 

gårdsbruksenheter som landskapsregeringen utövar tillsyn över, tillsynsuppgifterna. Vid fastställande av den 

ersättningsberättigande arealen beaktas endast sådana arealer för vilka kompensationsersättning kan 

beviljas. 

 

Överföring av besittningsrätt 

Om besittningsrätten till gårdsbruksenheten i dess helhet överförs senast den 31 augusti det år ansökan om 

ersättning lämnas in, betraktas den på vilken besittningsrätten till gårdsbruksenheten har överförts som den 

som ansöker om höjning av kompensationsersättningen, om den som från vilken besittningsrätten har 

övergått har ansökt om höjning av kompensationsersättningen under ersättningsåret. Vid beräkning av 

antalet djurenheter beaktas endast de djur som den stödmottagare på vilken besittningsrätten till 

gårdsbruksenheten har överförts innehar under ersättningsåret. 


