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Jordbruksbyrån informerar 1/2023 

 
Jordbruksbyrån tillhör landskapsregeringens näringsavdelning. Jordbruksbyrån ansvarar för genomförandet av 

den del av jordbrukspolitiken som tillhör landskapets ansvar enligt självstyrelselagen  

 
 

Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande  
 

Gör din ansökan i Vipu senast den 2 februari 2023! 

 

Ersättning för djurens välbefinnande kan ansökas via Viputjänsten under perioden 9.1. – 

2.2.2023. Ansökan kan endast lämnas in elektroniskt.      

 

Du kan ansöka om ersättning för nötkreatur samt för får och getter. När du ansöker om 

ersättning för djurens välbefinnande förbinder du dig att följa vissa villkor under hela åta-

gandeperioden som utgörs av ett kalenderår (1.1 – 31.12). Villkoren som du ska följa är be-

roende av vilka djurslag du har och vilka åtgärder du väljer.  

 

Gör upp en välbefinnandeplan   

Du kan förbinda dig att genomföra en eller flera åtgärder som främjar djurens välbefinnande 

men för varje djurart ska du välja minst den åtgärd som gäller välbefinnandeplanen. 

Välbefinnandeplanen ska gälla från och med början av åtagandeperioden och den ska 

omfatta gårdens alla nötdjur eller får och getter. Välbefinnandeplanen ska bifogas till an-

sökan.  

 

Utfodringsplan och foderanalyser 

Till välbefinnandeplanen hör en utfodringsplan som grundar sig på foderanalyser. Resultaten 

från foderanalyserna och utfodringsplanen behövs redan från början av året. Även ut-

fodringsplanen och analysresultaten ska bifogas till ansökan tillsammans med välbe-

finnandeplanen. 

 

Du kan göra upp välbefinnandeplanen med hjälp av en mall. Det finns separata mallar för 

nötkreatur och för får och getter. Mallarna för välbefinnandeplanen och mera information 

hittar du på landskapsregeringens webbplats: https://www.regeringen.ax/naringsliv-

foretagande/djurens-valbefinnande Villkoren för erhållande av ersättning och ansöknings-

anvisningar för den elektroniska ansökan läggs ut på ovan nämnda sida innan ansöknings-

perioden börjar.    

 

Kontaktperson: Leila Lindström, tel. 018-25 287, e-post: leila.lindstrom@regeringen.ax  

 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/djurens-valbefinnande
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/djurens-valbefinnande
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Ersättning för uppfödning av ursprungsraser 
 

Ersättning för uppfödning av ursprungsraser kan ansökas under tiden 13.2.2023 – 2.3.2023. 

Ansökan kan endast göras elektroniskt i Vipu-tjänsten.   

 

När du ansöker om ersättning förbinder du dig att iaktta villkoren för erhållande av ersättning 

under hela kalenderåret 2023. Djuren som du kan erhålla ersättning för ska vara i din besittning 

från och med 1.1.2023. Under året är det möjligt att ersätta ett utmönstrat djur med ett annat 

djur som uppfyller villkoren.     

 

Ersättning kan erhållas för uppfödning av ålandsfår och får av finsk lantras samt för nötkreatur 

av västfinsk boskap, östfinsk boskap och nordfinsk boskap.  

 

Alla nötdjur ska ha ett individuellt härstamningsintyg. Intyget ska bifogas till ansökan i 

Viputjänsten. För fåren och getterna ska det bifogas en djurförteckning från vilken djurets 

härstamning framgår samt en avelsplan.          

 

Kontaktperson: Leila Lindström, tel. 018-25 287, e-post: leila.lindstrom@regeringen.ax  

 

 

Anmälan om antal djurantal år 2022 
 

Kompensationsbidragets husdjursförhöjning, ersättningen för ekologisk husdjursproduktion 

och ersättningen för balanserad användning av näringsämnen till en husdjursgård beviljas 

utgående från antalet djur på gården 1.1. – 31.12.2022.  

 

Lämna in en anmälan om du vill:  

1) Anmäl antal fjäderfän, hästar eller ponnyer 

Uppgifter om antalet fjäderfän, hästar eller ponnyer fås inte ur register. Har du på din gård haft 

fjäderfä, hästar eller ponnyer under perioden 1.1. – 31.12.2022 och vill att dessa ska beaktas vid 

beräkningen av antalet djurenheter på din gård måste du anmäla hur många djur du har haft. 

För varje häst eller ponny måste du dessutom ange hästens eller ponnyns namn, UELN- eller 

registernummer samt i vems besittning djuret har varit under räkningstiden.      

 

2) Räkna till godo djurantalet i en sammanslutning som du är delaktig i  

Lämna in en djuranmälan om du är delaktig i en sammanslutning som bedriver hus-

djursproduktion och du vill att sammanslutningens registerdjur, fjäderfän, hästar eller ponnyer 

beaktas när djurtätheten för kompensationsersättningens husdjursförhöjning beräknas för en 

gård som du bedriver separat från sammanslutningen.      

 

Anmälan om antalet djur ska göras senast 2.2.2023. Du kan göra anmälan elektroniskt via Vipu-

tjänsten eller   Livsmedelsverkets blankett 461. Blanketten ska lämnas till lantbrukssekreteraren.  

  

Kontaktperson: Thomas Svahnström tel. 018-25 295 

e-post: thomas.svahnstrom@regeringen.ax 
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Lagring och bortförande av växtskyddsmedel 
 

Växtinspektionen har gjort ett nytt infoblad om lagring och bortförande av växtskyddsmedel. 

Infobladet finns som bilaga på denna sida: https://www.regeringen.ax/naringsliv-

foretagande/lantbruk/vaxthalsa-vaxtskyddsmedel 

 

Kontaktperson: Annika Hollsten, tel. 018-25 293, e-post: annika.hollsten@regeringen.ax 

 

 

Ekologiskt informationsbrev och certifikat 
 

Landskapsregeringen har skickat ut ett informationsbrev och en kopia av det elektroniska 

ekocertifikatet innan jul. Länken till sidan som man kan hitta alla certifikat på finns på 

landskapsregeringens webbplats: 

 https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/ekologisk-produktion-certifiering 

Även informationsbrevet och årets kontrollrapport finns att läsa på webbplatsen under 

’Ekologiska producenter’.  

 

Vi vill också påminna om att meddela om ändringar i och utträden ur Åkej-registret. 

 

Kontaktperson: Tina Danielsson, tel. 018-25 289, e-post: tina.danielsson@regeringen.ax   

 

 

Informationstillfälle om djurstöd 2023 
 

Landskapsregeringen ordnar ett informationstillfälle om djurstöd måndagen den 16 januari 

2023 kl. 12.30 i konferensrum Sälskär i Självstyrelsegården. Ingång via Lagtingets entré. 

 

Bertel Storsved från Statens ämbetsverk informerar om statens djurbidrag och Leila 

Lindström från landskapsregeringen om ersättningarna för djurens välbefinnande och er-

sättningen för uppfödning av ursprungsraser. 

 

Tillfället spelas in under presentationerna och kan ses senare. Efter varje presentation hålls 

en diskussion med möjlighet att ställa frågor. Diskussionsavsnitten spelas inte in. Frågor 

kan dock ställas under presentationen men notera då att frågeställarens fråga kommer att 

höras i inspelningen.       

 

Välkomna! 

 

Kontaktperson: Leila Lindström, tel. 018-25 287, e-post: leila.lindstrom@regeringen.ax  

 

 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/vaxthalsa-vaxtskyddsmedel
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Potatisodlare – är du registrerad i växtskyddsregistret? 
 

Det finns flera, inom EU förekommande, karantänsskadegörare som kan drabba potatis-

odlingar. På grund av detta skall potatisodlare, gemensamma förråd och packerier vara 

registrerade i växtskyddsregistret.  EU:s växtskyddsförordning förutsätter att registernumret 

aktören fått skall användas vid all marknadsföring och överlåtelse av potatis till annan aktör. 

Registernumret skall finnas på förpackningen eller, för potatis i lösvikt, i medföljande 

dokument. Kravet gäller dock inte för certifierad potatis.  

 

Registernumret visar att potatisen är producerad av en officiellt registrerad odlare. 

Växtinspektionen gör årligen provtagningar i potatisodlingar och -lager för att kartlägga 

förekomsten av bland annat potatiscystnematod, potatiskräfta och ringröta. 

 

Registernumren i det åländska registret består av en sifferserie om 5 siffror, börjande med 

25XXX. Registernumret skall uppges i formen FI-25XXX. 

 

Hör av dig om ditt företag behöver registreras. 

 

Kontaktperson: Annika Hollsten, tel. 018-25 293, e-post: annika.hollsten@regeringen.ax 

 

 

Jordbruksbyråns kontaktuppgifter: 
 

Sölve Högman, byråchef  018-25 275 

Marie-Louise Holmberg, byråsekreterare 018-25 274 

Tina Danielsson, lantbruksinspektör  018-25 289 

Siv Eliasson-Myllykoski, handläggare 018-25 294 

Leif Franzell, finansieringshandläggare 018-25 276 

Charlotta Granqvist, handläggare  018-25 277 

Catharina Henriksson, miljöstödshandläggare 018-25 290 

Annika Hollsten, växtskyddsinspektör 018-25 293 

Leila Lindström, programansvarig  018-25 287 

Annette Loumann, handläggare   018-25 273 

Thomas Svahnström, miljöstödshandläggare 018-25 295 

Siv Tennström, programhandläggare 018-25 299 

Christel Lindholm, koordinator  018-25 329 

 

e-post: fornamn.efternamn@regeringen.ax 

 

 

 

Gilla ”Jordbruksbyrån Åland” på Facebook för att snabbt nås av information.  
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