Till alla jordbrukare

JORDBRUKSBYRÅN INFORMERAR NR 1, 2019
Jordbruksbyrån vid Ålands landskapsregerings näringsavdelning sköter de frågor inom
landskapsregeringens ansvarsområde som har med jordbruket på Åland att göra. Frågor som
jordbruksbyrån arbetar med är bland annat strukturstöd (miljö-, LFA-, investerings- och startstöd),
ekologisk produktion och växtskydd.

VÄLKOMMEN PÅ PROGRAMPLANERINGSKICKOFF
Ålands landskapsregering inbjuder till programplaneringskickoff fredagen den 1 mars kl. 13.00
i mötesrum Sälskär i Åland lagting
Inför programperioden 2021-2027 skall Åland formulera åtgärder i den nationella Capstrategiplanen för jordbruket. Ytterligare skall åtgärder i Finlands operativa program för
Europas havs- och fiskerifond formuleras samt ett nytt regional- och socialfondsprogram
utarbetas. Kom och lyssna till hur programplaneringen läggs upp.
13.00 Inledande ord
13.10 Information om programplaneringsprocessen 2021-2027, hur engageras näringen?
Kaffepaus
14.20 – 15.30 Inspirationsföresläsning av Lennart Wikström, Ålands potential i omvärlden.
Lennart är mångårig chefredaktör för tidningen Lantbrukets Affärer och har ett förflutet som
vetenskapsjournalist samt som forsknings- och utvecklingsansvarig inom Lantmännen.

VÄXTSKYDDSUTBILDNING OCH VÄXTSKYDDSEXAMEN
Ålands hushållningssällskap och Ålands landskapsregering ordnar ett tillfälle att gå kurs i
hantering av växtskyddsmedel samt att avlägga växtskyddsexamen. Examen är obligatorisk för
alla som i arbetet använder växtskyddsmedel. Kursen, som hålls av Joachim Regårdh, kostar
50 € + moms. Examen är gratis.
Plats: Ålands landsbygdscentrum
Tid: tisdagen den 26 februari kl. 9.30 – ca 12.30
Anmäl dig till Marie-Louise Holmberg, tel. 25 274
eller marie-louise.holmberg@regeringen.ax senast fredagen den 22 februari
Meddela om du deltar i både kurs och examen, eller endast obligatorisk examen.
Vill man studera på egen hand och bara avlägga examen, finns en webbaserad kurs på:
https://tukes.fi/sv/vaxtskyddsmedel/story_html5.html
Kontaktperson: Annika Hollsten, tel. 25 293, e-post: annika.hollsten@regeringen.ax
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STÖD FÖR SKÖRDESKADOR 2018
Ansökningstiden för stöd för skördeskador enligt det åländska krispaketet torde inledas i slutet
av februari. Dialog om de åländska principerna förs som bäst med EU och eventuellt skall en
del kompletteringar göras innan vi drar igång processen.
Stöd enligt det åländska krispaketet utbetalas som en fast summa per hektar och gröda enligt
stödansökan 2018. En förutsättning för att stödet skall beviljas är att skörden är 70% eller lägre
än de normskördar som landskapsregeringen angett som normskördar. En jordbrukare som
genomgående har en högre medelskörd än den angivna normskörden kan söka stöd enligt den
egna gårdens medelskördar, förutsatt att det för åren 2015, 2016 och 2017 finns dokumenterade
uppgifter om större skörd. Stöd kan beviljas för alla jordbruksgrödor förutom de grödor som
ingår i statens krispaket (foderkorn, vårvete och husdjursgårdars vall) och förutsatt att
jordbrukaren, vid behov, kan verifiera gårdens skördar för åren 2015, 2016 och 2017.
Stöd betalas ut enligt budget:
Lök: 450 euro/ha
Potatis 300 euro/ha
Övriga grönsaker 1000 euro/ha
Spannmål och oljeväxter 55 euro/ha
Stöd ges också för den areal som skördats som helsäd.
Växtodlingsgårdars vall till försäljning 55 euro/ha
Stöden ovan kan komma att sänkas om skadearealen överskrider den beräknade. Budgeterad
totalsumma kan ej överskridas.
Information, ansökningsblanketter och ifyllningsanvisningar kommer att finnas på landskapsregeringens hemsida, i pappersform vid landskapsregeringens reception, på Ålands hushållningssällskap samt i kommunernas lantbrukskanslier. Det åländska skördeskadestödet
handläggs i sin helhet av jordbruksbyrån.
Följ med i medierna och Jordbruksbyrån Åland på Facebook för mera
information.
Kontaktperson: Annika Hollsten, tel. 25 293, e-post:
annika.hollsten@regeringen.ax

STÖDSAMMANDRAGET TILL SKATTEDEKLARATIONEN
Stödsammandraget till deklarationen år 2018 skickades ut till samtliga berörda den 22 januari.
Om någon inte ännu har fått stödsammandraget - kontakta Thomas Svahnström, tel. 25 295.
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ANMÄLAN OM DJURANTAL 2018
Kompensationsbidragets husdjursförhöjning, ersättningen för ekologisk husdjursproduktion
och ersättningen för balanserad användning av näringsämnen till husdjursgård beviljas
utgående från antalet djur på gården 1.1. – 31.12.2018.
Kompensationsersättningens husdjursförhöjning och ersättningen för balanserad användning
av näringsämnen till husdjursgård kan beviljas till en gårdsbruksenhet på vilken det i genomsnitt finns minst 0,35 djurenheter per hektar åkermark. Ersättningen för ekologisk husdjursproduktion beviljas som ett förhöjt stöd för den foderareal som motsvarar 1 djurenhet per hektar
(inget krav på djurtäthet).
Stödförvaltningen får uppgifterna om antalet nötkreatur, får, getter och svin (registerdjur) som
finns i din ägo direkt ur djurregistren under våren 2019. Har du på din gård dessutom haft
fjäderfä, hästar eller ponnyer under perioden 1.1. – 31.12.2018 och vill att dessa ska beaktas
vid beräkningen av antalet djurenheter på din gård måste du anmäla hur många djur du haft.
För varje häst eller ponny måste du dessutom ange individuella uppgifter (hästens/ponnyns
namn, UELN- eller registernummer samt i vems besittning djuret har varit under
räkningstiden). Du kan endast anmäla sådana hästar eller ponnyer som är i din egen besittning
eller som du äger eller besitter tillsammans med en familjemedlem.
Anmälan om antalet djur ska göras senast 15.2.2019.
Du kan göra anmälan elektroniskt via Viputjänsten. Anmälan kan också göras på papper på
Landsbygdsverkets blankett 461 Anmälan om djurantal 2018. Blanketterna med ifyllningsanvisningar finns att få via www.mavi.fi. Blanketten ska lämnas till lantbrukssekreteraren.
Bedömer du att djurtätheten på din gårdsbruksenhet blir uppfylld med registerdjuren behöver
du inte göra en anmälan om djurantal. Observera att stödberättigande dagar samlas bara för djur
som du har i din besittning. När ett djur har utgått ur din besittning har det slutat samla stödberättigande dagar.
Lämna även in en djuranmälan om du är delaktig i en sammanslutning som bedriver husdjursproduktion och du vill att sammanslutningens djur beaktas när djurtätheten för
kompensationsersättningens husdjursförhöjning beräknas för en gård som du bedriver separat
från sammanslutningen.
Kontaktperson: Thomas Svahnström tel. 25 295
e-post: thomas.svahnstrom@regeringen.ax
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MINSKNING AV DJURANTAL PÅ GRUND AV TORKA
Hur påverkar minskningen av djurantalet gårdens åtaganden och stödbetalningar?
Miljöersättning för balanserad användning av näringsämnen (BAN)
Djurtätheten för husdjursförhöjningen beräknas på basen av antalet djur på gården under
perioden 1.1. – 31.12.2018. Har djurantalet minskat under denna period så att gården inte
uppfyller djurtäthetskravet för husdjursgår (0,35 de/ha) kan gården ändå beviljas husdjursförhöjningen om minskningen har berott på torkan sommaren 2018. (force majeure).
Är minskningen tillfällig kan gården bli kvar som husdjursgård förutsatt att djurtätheten
uppfylls igen år 2019. En tillfällig minskning ska anmälas skriftligt fritt formulerat (= anmälan
om force majeure) till Ålands landskapsregering. Är minskningen permanent ändras gården till
växtodlingsgård. Stöd som tidigare beviljats för husdjursgård återkrävs inte om gårdstypen
ändras från husdjursgård till växtodlingsgård på grund av torkan. Observera dock att gården
inte senare under åtagandeperioden kan ändras tillbaka till husdjursgård. Meddela en permanent
ändring av gårdstypen på blankett Å2b till landskapsregeringen.
Anpassa din ansökan 2019 till de verkliga förhållandena. Efter den sista ansökningsdagen 2019
kan man inte längre ändra gårdstypen från husdjursgård till växtodlingsgård med åberopande
av torkan och force majeure sommaren 2018.
Kompensationsersättningens husdjursförhöjning
Kompensationsbidragets husdjursförhöjning för år 2018 kan betalas även om djurtätheten under
perioden 1.1. - 31.12.2108 underskrider 0,35 de/ha. Betalningen sker under våren 2019. Är
djurtätheten ännu år 2019 under 0,35 de/ha beviljas inte husdjursförhöjningen för år 2019.
Ersättning för ekologisk husdjursproduktion
Ersättningen för ekologisk husdjursproduktion beviljas utgående från det verkliga antalet husdjur under perioden 1.1 – 31.12.2018. Inget historiskt eller teoretiskt antal kan användas. För
att du ska kunna ha ditt åtagande i kraft måste du under denna period ha haft minst 2 djurenheter
som förs upp enligt ekologiska produktionsmetoder. Det är också möjligt att helt upphöra med
husdjursproduktionen från och med år 2019 utan att ersättning som redan betalats ut om
husdjursproduktionen avslutas på grund av torkan sommaren 2018.
Ersättning för uppfödning av ursprungsraser
Ersättning för uppfödning av ursprungsraser beviljas i normala fall för det antal som anges i
ditt åtagande. Har djurantalet på din gård minskat på grund av torkan sommaren 2018 betalas
ersättningen för år 2018 enligt det verkliga djurantalet (om det är lägre än i åtagandet).
Åtagandet förblir dock i kraft med det ursprungliga djurantalet vilket betyder att du kan få fullt
betalt år 2019 igen om djurantalet ökat. Är djurantalet på gården ännu år 2019 lägre än i
åtagandet så sänks djurantalet i åtagandet utan återkrav.
Kontaktperson: Thomas Svahnström tel. 25 295, e-post: thomas.svahnstrom@regeringen.ax
Catharina Henriksson, tel. 25 290, e-post: catharina.henriksson@regeringen.ax

