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Förlängning 2021

❖ I princip alla åtaganden upphör 

30.4.2021 och ska förlängas

❖Undantag EKO-åtaganden från 2018



Förlängning

Nytt: Inga ändringar tillåts i samband med 

förlängningen

-> Nytt tvåårigt åtagande

(eller betala tillbaka stöd för 6 år) 



Nya två åriga åtaganden

- i vilka fall om åtagandet upphör 

30.4.2021 

Måste finnas en orsak 

 Frånträda frivilliga komplement

 Välja till frivilliga komplement

 Byta gårdstypen 

▪ Växtodlingsgård -> husdjursgård

▪ Husdjursgård -> växtodlingsgård   



Nya tvååriga åtagande

- i vilka fall om åtagandet upphör 

30.4.2021

 Frånträda EKO-åtagande till den del som 

gäller husdjursproduktion

 Öka arealen i BAN- och EKO-åtaganden med 

basskiften som är utanför 2021  

 Minska åtagandets areal genom om arealen 

tas ur jordbruksanvändning 

▪ alla åtagande

▪ ej besittningsöverföring!



Nya tvååriga åtagande

- i vilka fall om åtagandet upphör 

30.4.2021

 Minska eller öka antalet djur i ett åtagande 
om uppfödning av ursprungsraser

Minska ≠ sälja till annan gård med åtagande

Öka ≠ köpa från annan gård med åtagande

 Vid köp och försäljning kan djuren överföras 
från ett åtagande till ett annat (blankett 
Å2c och Å2f) 



Nya tvååriga åtaganden

- i vilka fall om åtagandet upphör 

30.4.2021

 ”flytta” naturbeten från ett 
åtagande om skötsel av kulturmark 
till ett åtagande om höga 
naturvärden om betet uppfyller 
villkoren.

nytt åtagande om skötsel av 
kulturmark + nytt åtagande om 
höga naturvärden



Nya tvååriga åtaganden

Finns inget åtagande som löper ut 30.4.2021 
kan följande åtaganden ingås 2021

 Åtagande om balanserad användning av 
näringsämnen 

 Åtagande om ekologisk produktion

 Åtagande om skötsel av kulturmark 

 Åtagande om skötsel av naturbeten med 
höga naturvärden

 Åtagande om uppfödning av ursprungsraser.  



Nya tvååriga åtaganden

-> en gård som har ett EKO-åtagande men inget BAN-åtagande kan omvandla EKO-
åtagandet till BAN-åtagande

-> en gård som har ett BAN-åtagande men inget EKO-åtagande kan omvandla BAN-
åtagandet till EKO-åtagande  

-> en gård som har både BAN-åtagande och EKO-åtagande på gården kan göra nytt 
åtagande och få hela arealen som BAN eller EKO.  

-> en gård som har åtaganden skötsel om kulturmark och/eller naturbeten med 
höga naturvärden, men har areal som inte har kunnat tas mer tidigare kan göra ett 
nytt åtagande för den arealen. Åtaganden som finns sen tidigare berörs inte av det 
nya åtagandet.



Nya tvååriga åtaganden

-blanketter

 Å1 Ansökan om åtagande om                      
miljöersättning för balanserad användning 
av näringsämnen

 Å12 Ansökan om åtagande om skötsel 
av naturbeten med höga naturvärden 

 Å14 Ansökan om åtagande om skötsel 
av kulturmark 

 Å15 Ansökan om åtagande om 
uppfödning av ursprungsraser

 Å16 Ansökan om åtagande om 
ekologisk produktion



Pappersblanketter

- när behöver e-ansökan kompletteras 

 blanketterna Å1, Å12, Å14, Å15 eller Å16 för nytt  åtagande 

 Å1a: när man ansöker om ett nytt tvåårigt åtagande och 
inte har haft ett motsvarande åtagande från förut kan man 
inte klicka i rutan i Vipu

 Blankett Å2f: Ökning av åtagande om 

▪ skötsel av kulturmark eller 

▪ skötsel av naturbeten med höga naturvärden eller 

▪ uppfödning av ursprungsraser

med skiften eller djur som fanns i ett motsvarande åtagande i 
fjol



Pappersblankett

- när behöver e-ansökan kompletteras

 Blankett Å2c: Minskning av åtagande om

▪ skötsel av kulturmark, 

▪ skötsel av naturbeten med höga naturvärden,

▪ riktade insatser på naturbeten

▪ anläggning av skyddszon eller

▪ Uppfödning av ursprungsraser 

om skiften eller djur tas ur gårdens besittning



Reviderade stödvillkor

 Kvalitetstest ska göras före utgången av det andra åtagandeåret

 Högst 2-årig utjämningsperiod för fosforgödsling kan tillämpas 
förutsatt att ingen utjämningsperiod redan pågår.

 För markförbättrande växter så måste föregående period tas i 
beaktande när du odlar gröngödslingsvall eller markluckrande 
växter

 Ett naturbete som ingår i nytt åtagande om kulturmark eller höga 
naturvärden måste betas båda åren.

 Ingås ett nytt åtagande om ekologisk produktion måste kursen i 
ekologiska produktionsmetoder gås före slutet av det andra 
åtagandeåret

 Ett tacka som ingår i ett åtagande om uppfödning av ursprungsraser 
ska producera en avkomma minst en gång under åtagandeperioden.  



Info om programändringen

 Observera att programändringen 

ännu ska godkännas av 

kommissionen. 

 Oklart hur det blir nästa år (2022) 

med möjligheten att ingå nya 

åtaganden. 



Ansökningsförfarande

Ansökan 

 Elektroniskt i Viputjänsten

 Alla blanketter kan inte lämnas in elektroniskt 

 Möjligt att göra hela ansökan också på papper

 Senast tisdagen den 15.6.

➢ Elektroniskt kl. 23.59, pappersblankett 16.15

➢ Poststämpeln gäller som inlämningsdatum. Namn och adress på 
kuvertet om ansökan postas sista dagen!



BLANKETTER OCH ANVISNINGAR

 Blanketter och Ansökningsanvisningar finns att få 
från www.regeringen.ax

 Utskrifter av blanketter och Ansökningsanvisningar 
kan fås från landskapsregeringen

http://www.regeringen.ax/


Ansökningsförfarande
 Förhandsifyllda blanketter och anvisningar skickas inte längre hem till 

jordbrukarna. Infobrev har däremot skickats. 

➢ Under fliken Framsida i Vipurådgivaren hittar man i balken Förbindelser 

och avtal uppgifter om Gårdens åtaganden (förbindelser och avtal år 

2020).  I vipurådgivaren finns också gårdstyp, djurslag osv



1. FÖRLÄNGNING AV ÅTAGANDE

Om det inte skett några förändringar i åtagandet är det enkelt att 

göra ansökan.

Kryssa i rutan i e-ansökan för att ansöka om utbetalning och förlänga 

åtagandet.

➢ Vill man inte att åtagandet ska gälla efter 30.4.2021 ska man inte 

ansöka om utbetalning. 



Hur ansöka om ett nytt tvåårigt 

åtagande? 

Om man har ett motsvarande från tidigare:

Elektroniskt - fyll i ansökan om utbetalning och förlängning

+ använd någon/några av pappersblanketterna som presenterades 
tidigare! 

Om man är helt ny:

Elektroniskt – i samband med huvudansökan kan skiftena registreras. 
Det går också att lämna in den åländska ansökan med bara LFA 
ikryssad.

+använd någon/några samma pappersblanketter som ovan!

Komplettera med Å1a – Ansökan om utbetalning! 



Överföring, minskning och 

ökning

 I åtagande om balanserad användning av näringsämnen är 
det alltid ok att överföra mark från en annan gårds 
åtagande om balanserad användning av näringsämnen-till 
sitt eget. Det är också ok att ta in mark från ett ekologiskt 
åtagande till sitt åtagande om balanserad användning av 
näringsämnen. Ansluts automatiskt i e-ansökan.

 Från EKO > BAN på egen gård = Nytt åtagande. 

 I åtagande om de olika naturbetesstöden också ok att 
överföra mark mellan motsvarande åtaganden. Men då 
måste blankett Å2f alltid användas. 

 Minskning av åtagande utan återbetalning alltid ok om 
marken utgått ur odlarens besittning. Övriga minskningar 
kan leda till återkrav. Gäller samtliga åtaganden. 



Överföring av areal från en gårds åtagande till en 

annans gårds åtagande

* Blankett Å2F behövs

BAN = Balanserad användning av näringsämnen

EKO = Ekologisk produktion

KM = Skötsel av kulturmark

HNV = Naturbete med höga naturvärden

RI = Naturbete med riktade insatser

BAN > BAN = OK  

EKO > BAN = OK

EKO > EKO = OK

BAN > EKO = EJ OK  (kräver nytt åtagande)            

KM > KM = OK *

HNV > HNV = OK *



Ekologiska gröngödslingsvallar

 Gröngödslingsvall får odlas på samma skifte under högst 

två år. Väljer stödmottagaren att förlänga avtalet efter 

fem år kan gröngödslingsvall odlas på skiftet under 

högst tre år men dock under högst två år i följd.

 I samband med att man förlängt 2020 och nu 2021 

är det möjligt att ha GGV-vallen ett fjärde år. 

Dock högst två i följd.



Naturbeten och krav på 

betning

 Krav på betning i samband med förlängning

Beten som ingår i åtagande om balanserad användning av 

näringsämnen får sammanlagt lämnas obetat ett år under 

förlängningsperioden 2020, 2021 och 2022. Blir ett bete 

obetat mer än det tas det ur åtagandet och stödet som 

betalats för betet återkrävs.

 Krav på betning i samband med nytt två-årigt åtagande

Beten som ingår i ett nytt åtagande måste betas båda åren.
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