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INFORMATION OM STÖDANSÖKAN ÅR 2019 

 

 

Bästa jordbrukare,  

 
Det är nu möjligt att ansöka om årets jordbruksstöd.  
 
Ansökan om utbetalning 

Du kan ansöka om utbetalning av miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion och 
kompensationsersättning elektroniskt via Viputjänsten. Utbetalning av miljöersättning och 
ersättning för ekologisk produktion förutsätter att du har ingått ett femårigt åtagande och att 
ditt åtagande fortfarande är i kraft.    
 
Du kan inte göra ändringar i ditt åtagande via Viputjänsten. Vill du göra ändringar i ditt 
åtagande ska du komplettera din elektroniska stödansökan med pappersblanketter i följande 
fall:  

− Blankett Å2b: om du gör ändringar i åtagandets frivilliga komplement eller gårdstyp  

− Blankett Å2c: om du vill minska åtagandets areal1 eller antal djur i ett åtagande om 
uppfödning av ursprungsraser  

− Blankett Å2d: om du vill frånträda ditt åtagande  

− Blankett Å2e: om du ansöker om att få ta över delar av ett åtagande  

− Blankett Å2f: om du har nyregistrerat areal eller om du övertar skiften som år 2018 
har ingått i ett åtagande på en annan gård och du vill ansöka om att få ansluta skiftena 
till ditt motsvarade åtagande  

 
Du kan också göra hela din ansökan om utbetalning på pappersblanketter. Ansökan ska göras 
på blanketter som landskapsregeringen har fastställt.  
 
Gör du hela din ansökan på papper ska du använda blankett Å1a, Å1b/102b och vid behov 
blankett Å2a. Vill du göra ändringar i dina åtaganden ska du också använda blanketterna Å2b 
– Å2f, se ovan.  
 
Blanketterna kan du skriva ut från landskapsregeringens webbplats 
http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket. 
Du kan också få en utskrift av blanketterna från landskapsregeringen.  Ifyllningsanvisningar 
följer med blanketten. 
 
Gör du din ansökan elektroniskt i Viputjänsten ska du lämna in din ansökan senast den 17 juni 

2019 kl. 23.59.  

                                                           
1 Gäller inte åtagande om Balanserad användning av näringsämnen.  

http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
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Ansökningshandlingar i pappersformat ska inlämnas till Ålands landskapsregering senast den 

17 juni 2019 kl. 16.15. Du kan lämna dina ansökningshandlingar direkt till 

landskapsregeringens registratorskontor eller sända dem per post.  

 

 

Ansökningsanvisningar 

I Ansökningsanvisningarna hittar du information om ansökningsförfarandet år 2019 och 
instruktioner för hur du kan fylla i den elektroniska stödansökan. I ansökningsanvisningarna 
hittar du också information om de allmänna förutsättningarna för beviljande av ersättning och 
om vilka ändringar du kan göra i dina åtaganden.  
 
Observera att det på grund av fjolårets torka är möjligt att göra vissa ändringar i åtaganden 
ännu i samband med årets stödansökan, utan att det förorsakar återkrav av redan utbetalda 
ersättningar. Information om detta har publicerats i Jordbruksbyrån informerar och på 
landskapsregeringens webbplats. Mera information finns också i landskapsregeringens 
Ansökningsanvisningar.   
 
Ansökningsanvisningarna finns på landskapsregeringens webbplats 
http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket. Du 
kan också erhålla dem i utskrift från landskapsregeringen.     
 
 

Uppgifter om dina åtaganden  

Du kan via Viputjänsten hitta uppgifter om dina gällande åtaganden och de basskiften som är 
anslutna till åtagandena.  
 

Uppgifter om gårdens åtaganden hittar du under fliken Framsida i balken Förbindelser och 

avtal (förbindelser och avtal år 2019).  

 

 

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


3 
 

Klicka på ”pilen” efter 2019 så får du upp ett nytt fönster. Då kan du se gårdstypen i ditt 

åtagande om balanserad användning av näringsämnen och vilka frivilliga komplement 

(frivilliga åtgärder) som ingår i ditt åtagande.  

 

 

 

Har du ett åtagande om ekologisk produktion ser du vilka frivilliga komplement du har i ditt 

åtagande och djurslagen som omfattas av ekologisk produktion.    

 

 

 

Du kan också få fram uppgifter om dina övriga åtaganden.  
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Genom att klicka på pilen får du upp en förteckning över alla basskiften som ingår i åtagandet. 

Observera att du kanske har bara en del av basskiftet i ditt åtagande.  

 

När du fyller i din Huvudstödansökan bör du vara noggrann med att uppge rätt växtkod på 

den areal som ingår i ditt åtagande.  

 

Ange på den del av skiftet som ingår i ditt åtagande den gröda som motsvarar det åtagande 

som naturbetet omfattas av 

- Naturbeten med höga naturvärden  
- Kulturmarksbete 
- Naturbeten med riktade insatser   

När du fyller i din Huvudstödansökan kan du se uppgifter om skiftets anslutning till åtaganden 

också i basskiftets myndighetsruta. Klicka på så ser du förklaringen till koden.   

 

 

 

Nya femåriga åtaganden kan ingås 

Endast nya femåriga åtaganden om anläggning av skyddszon kan ingås i år. Ansökan om 

åtagande görs på blankett Å10. 

 

Blanketten kan inte fyllas i elektroniskt. Du kan erhålla blanketten från landskapsregeringen 

eller från landskapsregeringens webbplats http://www.regeringen.ax/naringsliv-

foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket 

 

Läs också villkoren för erhållande av ersättning. Du hittar villkoren på samma webbplats.  

 

Observera att du även måste lämna in en separat ansökan om utbetalning. Ansökan om 

utbetalning kan inte göras elektroniskt samma år som åtagandet ingås, ansök om utbetalning 

på blankett Å1a.  

http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
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Markförbättrande växter - saneringsgröda  

Har du valt odling av markförbättrande växter som ett frivilligt komplement i ditt åtagande 

om balanserad användning av näringsämnen eller åtagande om ekologisk produktion och 

planerar odla en saneringsgröda (vitsenap, oljerättika, sammetsblomster eller en blandning 

av dessa) bör du observera följande om du gör din ansökan elektroniskt:  

I rutan för jordbruksskiftets uppgifter i Huvudstödansökan har lagts till en uppgift om Areal 

som berättigar till ersättning för saneringsgrödor.   

 

Uppgiften används för att skära ner ersättningen för odling av saneringsgrödor i fastlands 

Finland och gäller inte på Åland. Även om arealen här är 0,00 hektar beviljas ersättning för 

jordbruksskiftets hela areal.   

 

Möjlighet att tillämpa Force Majeure  

På grund av fjolårets torka och stormen Alfrida finns det möjlighet att åberopa Force Majeure 

i årets stödansökan i vissa fall. Mera information finns i Ansökningsanvisningarna.  

 

 

Ytterligare information kan fås av handläggare Thomas Svahnström tel. 25 295, handläggare 

Catharina Henriksson tel. 25 290 eller programhandläggare Siv Tennström tel. 25 299. 

 


