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Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
- Europa investerar i landsbygdsområden

LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAM
2014 - 2020

NYTT PROGRAM 2021-2027
CAP-strategiplan istället för program
 För tillfället så står allting stilla. Möten med
kommissionen är inställda osv.
 Övergångsår 2021, tanken är att CAP-strategiplanen tas i
bruk 2022. Oklart om rådande omständigheter påverkar
detta.
 Den nya programbudgeten är inte fastslagen ännu. Det
är klart sedan tidigare att summan minskar från tidigare
program.


Hur mycket påverkar Corona-situationen?

NYTT 2020
Åtaganden från år 2015 löper ut. Du kan då:
1.

2.
3.

förlänga ditt/dina åtagande med ett år eller
ingå ett nytt ettårigt åtagande eller
låta bli att förlänga > inget stöd betalas ut

Vilket av alternativ 1 eller 2 som gäller beror på
vilka ändringar som behöver göras i åtagandet.
Om du har ett åtagande från 2016 är det aktuellt med en
förlängning först nästa år (2021).

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.

Ändringar i samband med förlängningen:
✓
✓

•

•

Du kan frånträda frivilliga komplement
Du kan ta bort husdjursdelen ur ditt ekologiska åtagande
förlängningen av åtagandet görs elektroniskt, men
ändringen måste göras på en pappersblankett
Inget stöd återkrävs

2. NYA ETTÅRIGA ÅTAGANDEN
Nya ettåriga åtaganden kan i samband med förlängningen
ingås om:
1. Om du vill ändra gårdstypen i ett åtagande om balanserad
användning av näringsämnen från husdjursgård till
växtodlingsgård
2. Du har under den 5-åriga åtagandeperioden fått mark
som det inte har varit möjligt att infoga i ditt
åtagande/åtaganden om balanserad användning av
näringsämnen och/eller ekologisk produktion.
➢ Omfattar också marken som varit utanför.
➢ Om nytt ettårigt åtagande för ekologisk produktion,
marken måste ha ingått i den ekologiska
produktionskontrollen.
OBS! Har du skiften som du är osäker på om ingått i ditt
åtagande, så ta kontakt så hjälper vi dig!

3. Nytt ettårigt åtagande gällande naturbeten
Antalet djur på din gård som behövs för att den areal som ingår i åtagande
om skötsel av kulturmark, i åtagande om skötsel av naturbeten med höga
naturvärden eller i åtagande om riktade insatser på naturbeten räcker
inte till ett tillräckligt betestryck.
➢

Möjlighet att ingå ett nytt ettårigt åtagande med en areal som är upp
till 50% mindre än arealen under den inledande perioden om fem år.
Minimiarealen för att ingå åtagande är 1 ha.

4. Nytt ettårigt åtagande om bevarande av ursprungsraser
Antalet ursprungsraser har minskat på din gård. Det är då möjligt att ingå ett nytt
ettårigt åtagande med ett antal djur som är upp till 50% mindre än antalet under
den inledande perioden om fem år. Mininimängden som åtagande kan ingås för är 4
djur.

Stödvillkoren från år 2015 med de justeringar som har gjorts
med anledning av förlängningen gäller under förlängningsåret.
Även om man ingår ett nytt ettårigt åtagande ska stödvillkoren
från år 2015 följas.

HUR ANSÖKA OM ETT NYTT ETTÅRIGT ÅTAGANDE?
Elektroniskt - fyll i ansökan om utbetalning och förlängning
+ använd någon/några av följande pappersblanketter!
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


3. LÅTA BLI ATT FÖRLÄNGA ÅTAGANDE

Väljer du att inte förlänga åtagandet, avslutas åtagandet
automatiskt och inget stöd utbetalas.
 Inte möjligt att göra någon förlängning 2021
 Inga blanketter behövs


REVIDERADE STÖDVILLKOR


Markkartering

➢

Giltigt markkarteringsresultat när odlingssäsongen 2020 inleds



Stallgödselanalys

➢

Får inte vara äldre än 5 år



Fosforutjämning

➢

Överskridningar och underskridningar ska fortsättningsvis beaktas.
Ny period först när den gamla gått ut, också när en nytt ettårigt
åtagande ingås. Inget ”nollställande”.



Kvalitetstest av åkerjord

➢

Inget kvalitetstest behövs vid ingående av nytt ettårigt åtagande.



Odling av markförbättrande växter

➢

De år som saneringsgröda eller gröngödslingsvall odlats tas skall tas
i beaktande i samband med förlängning eller nytt ettårigt åtagande.

Åtaganden om skötsel av kulturmark och åtaganden om
skötsel av naturbeten med höga naturvärden
➢

Enskilda beten kan lämnas obetade under förlängningsåret, men
minst 50% av åtagandearealen måste betas.

Åtaganden om riktade insatser om naturbeten
➢

Skötselplanen måste uppdateras vid förlängning eller nytt ettårigt
åtagande

Uppfödning av ursprungsraser
➢

En tacka ska ha producerat avkomma minst 3 gånger under det
femåriga åtagandet, 4 gånger vid förlängningen eller nytt ettårigt

Kurs i ekologisk produktion
➢

Minst 4 dagar när den 5-åriga åtagandeperioden är slut > inga nya
dagar behövs ifall man ingår ett nytt ettårigt åtagande.

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE


Förhandsifyllda blanketter och anvisningar skickas inte hem
till jordbrukarna. Infobrev om förlängning av åtagandena
skickas till alla som haft åtagande 2019.



I Viputjänsten kan man se från vilket år gårdens åtaganden
är. Gå in via Gård och välj Förbindelser och avtal i den meny
som du får upp.

ÄNDRADE RUTINER P.G.A. CORONA
 Telefonkontakt

eller e-postkontakt istället för ett
fysiskt besök. Handlingar som behöver lämnas in
kan lämnas i landskapsregeringens postlåda invid
nedre östra entrén, till registratorn eller lämnas in
elektroniskt. Inget kvitto eller genomgång kan fås på
plats samband med inlämnandet, men vi skriver
kvitto och går igenom alla pappersansökningar i
efterhand. Kvittot skickar vi sedan hem på posten.
 En del av personalen kommer att arbeta på distans
under den här perioden men alla är normalt sett
tillgängliga per telefon eller e-post.

ANSÖKAN


Elektroniskt i Viputjänsten


Alla blanketter kan inte lämnas in elektroniskt



Möjligt att göra hela ansökan också på papper



Senast 15.6. ska ansökan lämnas in
➢

Elektroniskt kl. 23.59, pappersblankett 16.15

➢

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

➢

Rekommenderas att ansökan lämnas tidigare i år eftersom
rådande situation gör att nätverket är hårda belastat än
normalt.

BLANKETTER OCH ANVISNINGAR
 Blanketter

och Ansökningsanvisningar finns att få
från www.regeringen.ax

 Utskrifter

av blanketter och Ansökningsanvisningar
kan fås från landskapsregeringen

 Ifyllningsanvisningarna

följer med blanketterna
 Här finns också våra kontaktuppgifter!

KOMPLETTERING AV E-ANSÖKAN
För att göra ändringar i 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 areal 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 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 – Gäller inte
Balanserad användning av näringsämnen

GÄLLANDE ÅTAGANDEN KAN DELAS
Har du inte ett gällande åtagande och du tar över mark
som har ingått i en annan gårds åtagande har du möjlighet
att ta över delar av åtagandet som motsvarar den areal
som du tog över. Gör ansökan om att få ta över delar av
åtagandet på blankett Å2e.
Utbetalning ansöks på blankett Å1a och vid behov Å1b/102B
och Å2a.
 Inte möjligt att ansöka utbetalning elektroniskt, men
skiftesuppgifterna kan göras elektroniskt i samband med
huvudansökan. Frivilliga komplement kan fyllas i skiftets
tilläggsuppgifter antingen på en utskriven version av
skiftesuppgifterna eller i samband med huvudsansökan.
 Observera minimiarealen om det är ett ekoåtagande!


Nyregistrerad mark och mark som av förekommen
anledning inte kan tas med i ett åtagande KAN lämnas
utanför ett åtagande, men villkoren måste ändå följas.
Exempel på delning:


Ex 1. Odlare A har inget åtagande om BAN från förut, men får arrendera
mark av Odlare B som har ett BAN-åtagande. Odlare B:s åtagande kan dock
delas för den aktuella marken. Odlare A. kan dock inte göra detta
elektroniskt utan måste göra ansökan + ev. förlängning på Å1a + blankett
Å2e. Odlare A kan om så önskas också överta del av Odlare B: frivilliga
komplement. Kräver inte samtycke!



Ex.2. Odlare C har all mark i ekologiskt åtagande och köper en åker (1,20
ha) som varit i Odlare D:s åtagande om BAN. Odlare C. kan då med blankett
Å2e överta del av åtagandet. Ok om arealen är mindre än minimiarealen (3
ha) för BAN. Odlare C. kan lämna in ansökan elektroniskt, men måste
komplettera med Å1a för att kunna söka om BAN.
Åtagandet får alltid samma gällandetid som ursprungsåtagandet!

ÖVERFÖRING AV AREAL FRÅN EN GÅRDS ÅTAGANDE TILL EN ANNANS ÅTAGANDE

BAN > BAN = OK
EKO > BAN = OK
EKO > EKO = OK
BAN > EKO = EJ OK
KM > KM = OK
HNV > HNV = OK
RI > RI = OK
Blankett Å2F behövs för samtliga förutom BAN > BAN
BAN = Balanserad användning av näringsämnen
EKO = Ekologisk produktion
KM = Skötsel av kulturmark
HNV = Naturbete med höga naturvärden
RI = Naturbete med riktade insatser

MINSKANDE AV ÅTAGANDETS AREAL



Ett åtagandes areal kan alltid minskas utan återkrav, om
arealen utgår ur din besittning
ex. arrende upphör, marken säljs osv.



Tas arealen ur ditt åtagande, men kvarstår i din
besittning
stödet som beviljats för arealen under
åtagandeperioden återkrävs

KONTROLLFUNKTIONER I E-ANSÖKAN










Ansökan om utbetalning endast för sådana åtaganden som är i kraft på din
gård..
Gårdstypen i ditt åtagande om balanserad användning av näringsämnen är
låst. Du kan inte i misstag ändra gårdstypen.
Ansökan om utbetalning möjlig endast för sådana frivilliga komplement
som ingår i ditt åtagande.
Varningsruta på sista sidan i om du inte fyllt i skiften med komplementet.
Minimiarealen kontrolleras inte!
Djurtätheten på den areal som omfattas av ett åtagande om skötsel av
kulturmark eller ett åtagande om skötsel av naturbeten med höga
naturvärden räknas ut när du anger antalet betande djur.
Varningsruta på sista sidan i Ålands stödansökan om inte djurtätheten
uppfylls i ett åtagande om skötsel av kulturmark eller ett åtagande om
skötsel av naturbeten med höga naturvärden .
Har du inte uppgett ett enda bete som kommer att betas under
betesperioden visas en varningsruta på sista sidan i Ålands stödansökan.

VÄRT ATT NOTERA I E-ANSÖKAN


Då du ska välja frivilliga komplement kommer samtliga skiften upp både på
ekologisk produktion och balanserad användning av näringsämnen och det
går att välja komplementet på båda! Stöden beräknas inte dubbelt utan
kopplas till det åtagandet som skiftet hör till. Men om man kryssar i bara
det ena och det råkar bli fel, avslås stödet. Detta går att rätta till i
efterhand, men vi rekommenderar att man för säkerhetsskull kryssar i
båda.



Tilläggsuppgiftsrutan aktiveras direkt när man kryssar i stödrutan.

FÖLJ MED VAD SOM HÄNDER PÅ FACEBOOK
OCH PÅ LANDSKAPSREGERINGENS WEBBPLATS

Brukar du göra ansökan på pappersblankett?
Överväg istället att låta dig att rådgivarna på
hushållningssällskapet. Ökad elektronisk användning =
minskad personkontakt vilket minskar risken för
smittspridning!

Länkar till filmerna hittar du också på facebook
och landskapsregeringens webbplats.

TACK!

