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Information om stödansökan år 2020 

 

Den här försändelsen innehåller aktuell information om den del av stödansökan som ska lämnas in till 
Ålands landskapsregering. Den kompletterar försändelsen som du har fått från Livsmedelsverket.  

 
Årets ansökan om jordbruksstöd kan lämnas in via Viputjänsten från och med måndagen 27 april. 
Gör du hela din ansökan på papper ska du använda blankett Å1a, Å1b/102b och vid behov blankett 
Å2a.  

 
Det aktuella materialet hittar du på landskapsregeringens webbsida 
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket.   
 

Sista ansökningsdagen är måndagen den 15 juni 2020.  

 

Nytt för i år 

• Har du ett åtagande från år 2015 behöver du i år förlänga ditt åtagande för att du ska erhålla 
utbetalning 

• I Viputjänsten ansöker du om förlängning samtidigt som du ansöker om utbetalning  

• Du kan göra vissa ändringar i dina åtaganden i samband med förlängningen  

• Du kan ingå ett nytt ettårigt åtagande om balanserad användning av näringsämnen eller 
ekologisk produktion om du har haft sådan åkermark på din gård år 2019 som inte har 
omfattats av något åtagande  

• Är ditt åtagande gällande naturbeten från år 2015 kan du minska åtagandets areal men då 
behöver du ingå ett nytt ettårigt åtagande 

• Är ditt åtagande om uppfödning av ursprungsraser från år 2015 kan du minska antalet djur i 
åtagandet men då behöver du ingå ett nytt ettårigt åtagande.  

• Vissa ändringar har gjorts i stödvillkoren. En sammanfattning finns bifogad  
 
Förlänger du ditt åtagande eller ingår du ett nytt ettårigt åtagande i år blir det gällande till och med 
30.4.2021 och du ska uppfylla villkoren fram tills dess. Även om du ingår ett nytt ettårigt åtagande 
ska du följa stödvillkoren från år 2015. 
 
Stödbeloppen förblir oförändrade år 2020.  
 
Längre ner hittar du mera information om ansökningsförfarandet år 2020.  
 
 
 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
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Åtaganden från år 2015 
 
De åtaganden om miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion som ingicks år 2015 gäller i 
fem år och löper ut 30.4.2020 och berättigar inte längre till utbetalning efter det.  
 
Vill du fortfarande erhålla ersättning kan du i år, i samband med årets stödansökan, antingen 
förlänga ditt åtagande med ett år eller ingå ett nytt ettårigt åtagande. Vilket av de två alternativen 
som gäller dig framgår nedan och beror på vilka ändringar du behöver göra i ditt åtagande.  
 
Du kan också välja att varken förlänga ditt åtagande eller att ansöka om ett nytt ettårigt åtagande 
men då är du från och med i år inte längre berättigad till den ersättning som ditt åtagande gällde. 
 
Du kan i Viputjänsten se från vilket år dina åtaganden är. Gå in via Gård och välj Förbindelser och 
avtal i den meny som du får upp. 
 

 

 

 

Du får då upp följande ruta i vilken alla dina åtaganden visas.  

 

 

Observera att det av tekniska orsaker visas som slutdatum 30.4.2021 om åtagandet är från år 2015. 
Du ska ändå ansöka om förlängning eller om ett ettårigt åtagande för att du ska bli beviljad 
ersättning år 2020.   

 

Vilka ändringar kan jag göra när jag förlänger mitt åtagande? 

Du kan förlänga ditt åtagande och samtidigt göra följande ändringar:     

− Du kan frånträda de frivilliga komplement som ingår i ditt åtagande om balanserad 
användning av näringsämnen och ditt åtagande om ekologisk produktion. Har du flera 
frivilliga komplement i ditt åtagande kan du välja att frånträda bara något eller några av dem.   

− Omfattar ditt åtagande om ekologisk produktion både växtodling och husdjursuppfödning 
kan du avsluta åtagandet till den del som gäller husdjursuppfödningen om du upphör med 
husdjursproduktionen eller om det i övrigt inte finns förutsättningar att bedriva en lönsam 
ekologisk husdjursproduktion på din gård.   
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Andra ändringar kan du inte göra i samband med att du förlänger ett åtagande. Du kan till exempel 
inte välja nya frivilliga komplement till ditt åtagande eller byta gårdstypen i ditt åtagande om 
balanserad användning av näringsämnen.  

 

När ska jag ingå ett nytt ettårigt åtagande? 

Du kan ingå ett nytt ettårigt åtagande i följande fall:   

− Du har anmält din gård som husdjursgård i ditt åtagande om balanserad användning av 
näringsämnen och du upphör med husdjursproduktionen eller minskar djurproduktionen så 
att djurtäthetskravet om 0,35 de/ha inte längre uppfylls på din gård. När du ingår ett nytt 
ettårigt åtagande kan du ändra gårdstypen från husdjursgård till växtodlingsgård utan att den 
förhöjda ersättningen som du erhållit för en husdjursgård återkrävs.  

− Du har år 2019 haft sådan åkermark på din gård som inte har ingått i ditt åtagande om 
balanserad användning av näringsämnen eller i ditt åtagande om ekologisk produktion. Du 
kan i år ingå ett nytt ettårigt åtagande och ta med också den mark som tidigare stått utanför 
dit åtagande.  

− Du har börjat avveckla din husdjursproduktion och har inte längre det antal djur på din gård 
som behövs för att den areal som ingår i ditt åtagande om skötsel av kulturmark, i ditt 
åtagande om skötsel av naturbeten med höga naturvärden eller i ditt åtagande om riktade 
insatser på naturbeten ska kunna betas med ett tillräckligt betestryck. Du kan ingå ett nytt 
ettårigt åtagande med en areal som är upp till 50% mindre än arealen under den inledande 
perioden om fem år. 

− Du har minskat antalet ursprungsraser på din gård. Du kan ingå ett nytt ettårigt åtagande 
med ett antal djur som är upp till 50% mindre än antalet under den inledande perioden om 
fem år.   

 
Du kan ingå ett nytt ettårigt åtagande endast i de fall som nämns ovan.  

 

Hur ansöker jag om förlängning?   

Du kan förlänga ditt åtagande elektroniskt i Viputjänsten samtidigt som du ansöker om utbetalning.  
 
Har du ett åtagande som förfaller 30.4.2020 ser du en rad som säger att du också ansöker om 
förlängning av åtagandet.  
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När du kryssar i rutan ansöker du både om utbetalning och om förlängning av åtagandet på samma 
gång.  

 
Gör du din ansökan på pappersblanketter ska du ansöka om förlängning på blankett Å1a.  
 

Hur ansöker jag om ett nytt ettårigt åtagande? 

Ansökan om ett nytt ettårigt åtagande kan göras endast på pappersblanketter. Använd följande 
blanketter:    
 

- Å1 Ansökan om åtagande om miljöersättning för balanserad användning av näringsämnen 
- Å12 Ansökan om åtagande om skötsel av naturbeten med höga naturvärden  
- Å13 Ansökan om åtagande om riktade insatser på naturbeten  
- Å14 Ansökan om åtagande om skötsel av kulturmark  
- Å15 Ansökan om åtagande om bevarande av ursprungsraser  
- Å16  Ansökan om åtagande om ekologisk produktion 

 
Ansöker du om ett nytt ettårigt åtagande ska du komma ihåg att också ansöka om utbetalning 
antingen elektroniskt via Viputjänsten eller på papper på blankett Å1a.   
 
Till det ettåriga åtagandet om balanserad användning av näringsämnen och till det ettåriga åtagandet 
om ekologisk produktion kan du välja endast sådana frivilliga komplement som ingick i ditt femåriga 
åtagande. Du kan inte välja helt nya frivilliga komplement. Har du bytt gårdstypen från husdjursgård 
till växtodlingsgård i ditt åtagande om balanserad användning av näringsämnen kan du inte längre 
välja Förbättrad användning av stallgödsel som ett frivilligt komplement. 
 

Hur gör jag ändringar i mina åtaganden? 

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 2019 har ingått 
i ett åtagande på en annan gård och du vill ansöka om att få ansluta skiftena till ditt motsvarade 
åtagande  

 
 

 
Ytterligare information kan fås av programansvarig Leila Lindström tel. 25 287, handläggare Thomas 
Svahnström tel. 25 295, handläggare Catharina Henriksson tel. 25 290 eller programhandläggare Siv 
Tennström tel. 25 299.           

 
 

 
1 Gäller inte åtagande om Balanserad användning av näringsämnen.  


