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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. 

 

 

Information om stödansökan 2019 
 
Ansökningsförfarandet  

Möjligheten att göra e-ansökan öppnar efter påsk och ansökan ska i år lämnas in senast 17 juni 

2019 kl. 23.59. Ansökan till pappers ska lämnas in senast 17 juni 2019 kl. 16.15. 

Samtliga som ansökte om stöd 2018 och som har åtaganden i kraft kommer i slutet av april att 

få ett informationsbrev med mer ingående information om ansökan 2019.   

Ansökningsguide, blanketter och villkor kommer du att hitta på 

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

också bra att ta kontakt med oss på jordbruksbyrån, så skickar vi hem det som behövs.  

 

Nya åtaganden  

Det är i år (2019) endast möjligt att ingå nya åtaganden för skötsel av skyddszoner. Ansökan 

kan endast göras på papper (blankett Å10). 

 

Överföring och delning av åtaganden 

Det är möjligt att överföra åtaganden i sin helhet eller i delar i samband med att marken byter 

besittare. Överföring i sin helhet görs på blankett Å1d, medan ett åtagande som delas görs på 

blankett Å2e. Ta gärna kontakt om du har en sådan överföring på gång. 
 

Minskning av åtagandets areal  

Det är tillåtet att utan återkrav minska åtagandets areal på grund av att mark eller djur som 

berörs av ett åtagande under åtagandeperioden helt eller delvis (enskilda skiften) överförs till 

en annan person, även om den som övertar marken inte ansluter marken till ett åtagande. Dessa 

regler gäller för samtliga åtaganden. I övriga fall återkrävs stödet. En minskning anmäls på 

blankett Å2c. 

 

Ökning av åtagandets areal 

Ett åtagandes areal kan endast öka om den areal som bifogas året innan funnits i en annan 

stödmottagares motsvarande åtagande. Detta gäller samtliga åtaganden. Till ett åtagande om 

balanserad användning är det också möjligt att bifoga mark som ingått i ett åtagande om 

ekologisk produktion, men inte andra vägen. Kom dock ihåg att en ökning av åtagandets areal 

ska göras med blankett Å2f. Detta gäller för samtliga åtaganden förutom balanserad användning 

av näringsämnen.  

 

Frånträdande av åtagande 

Ett åtagande kan under pågående åtagandeperiod frånträdas utan återkrav endast om avslutandet 

beror på Force Majeure eller i fall att hela gårdens samtliga skiften övergått till annan/andra 

stödmottagare. I övriga fall kan delar av eller stödet i sin helhet att återkrävas. 

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

De som ingick åtagande om balanserad användning av näringsämnen 2016, har tid fram till 

den 31 mars 2019 att lämna in testet för att det ska anses vara inlämnat i tid.  

De som ingick åtagande om balanserad användning av näringsämnen 2015 och som missat att 

lämna in 2018 eller tidigare kan också lämna in blanketten senast ovan nämnda datum. På så 

sätt undviker man att miljöersättningen sänks med 10 % i år och 20 % nästa år.    

Observera att blanketten i båda fallen endast kan lämnas in på papper. 

Om testet lämnades in ifjol eller 2017 är dock allt i sin ordning och behöver inte lämnas in på 

nytt. På Viputjänstens ingångssida i punkten Elektroniska tjänster kan man kontrollera datumet 

för inlämnande. Om testet har lämnats in till pappers, kan detta däremot inte ses i Vipu-tjänsten. 

Om någon är osäker på om blanketten lämnats in är det bara att kontakta oss på jordbruksbyrån.  

Blanketten finns här: https://www.regeringen.ax/blanketter/kvalitetstest-akerjord-2019 

Instruktioner finns på livsmedelsverkets hemsida: 

https://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/410/cover 

 

 

Stödutbetalningar våren 2019 

Maj Kompensationsersättningens husdjursförhöjning Hela stödet 100% 

Juni Miljöersättning för skötsel av kulturmark,  

naturbeten med höga naturvärden, riktade insatser  

på naturbeten, skötsel av skyddszoner 

  

Miljöersättning för balanserad 

användning av näringsämnen 

  

Ekologisk produktion, 

 -åkergröda 

- husdjursförhöjningen 
 

Slutrat 15% 

  

Slutrat 15% 

  

  

  

Slutrat 15% 

Hela stödet 100 % 
 

Informationstillfällen inför årets stödansökningar 
 

Aktuell information inför årets stödansökningar. Samma innehåll vid båda infotillfällena 

• Tisdag 7 maj kl. 12.00 – 16.00 

• Torsdag 22 maj kl. 18.30 – 21.30 

Lagtingets auditorium är platsen för båda tillfällena. 

 

Informationstillfället 7 maj kan ses på nätet både som direktsänt eller i efterhand på 

adressen: https://www.youtube.com/user/Landskapsregeringen 

 

Föreläsare: Bertel Storsved, Statens ämbetsverk på Åland 

 Thomas Svahnström, Ålands landskapsregering 

 
 

https://www.regeringen.ax/blanketter/kvalitetstest-akerjord-2019
https://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/410/cover
https://www.youtube.com/user/Landskapsregeringen
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Minskning av djurantal på grund av torka 
 

I Viputjänsten har nu djurtätheten för kompensationsersättningens husdjursförhöjning år 2018 

beräknats. Gå in under fliken ”stöd” och kontrollera att stödet beviljats. Om stödet är avslaget 

och minskningen beror på torkan, så är det skäl att anmäla Force Majeure. Husdjurs-

förhöjningen för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen kan inte 

kontrolleras på samma sätt, utan där måste odlarens själv årligen räkna ut att djurtätheten 

uppfylls. Uppfylls inte djurtätheten för kompensationsbidragets husdjursförhöjning, så är det 

skäl att se över situationen också för miljöersättningens del. Ta gärna kontakt med oss, så 

hjälper vi till med att reda ut situationen. Nedan finns mera ingående beskrivningar över hur 

minskningen av djurantalet påverkar 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 husdjursgård (0,35 de/ha) kan gården ändå beviljas husdjurs-

förhöjningen om minskningen har berott på torkan sommaren 2018. (Force Majeure).  

 

Om minskningen är tillfällig kan gården bli kvar som husdjursgård förutsatt att djurtätheten 

uppfylls igen år 2019.  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 åtagande-

perioden 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 fötts 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 

Om djurantalet på gården år 2019 är lägre än i åtagandet så sänks djurantalet i åtagandet utan 

återkrav.  

 

En tillfällig minskning av något av stöden ska anmälas skriftligt fritt formulerat (= anmälan om 

Force Majeure) till Ålands landskapsregering.     

 

Kontaktperson: Thomas Svahnström, tel. 25 295, thomas.svahnstrom@regeringen.ax 

mailto:thomas.svahnstrom@regeringen.ax
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Stängsel mot svinpest 

Investeringsstöd för stängsel till utegående svin skall sökas på den blankett som finns på 

landskapsregeringens hemsida: https://www.regeringen.ax/blanketter/stangselstod-mot-

svinpest Ansökan skall lämnas till landskapsregeringen senast den 30 maj 2019. 

Kontaktperson: Leif Franzell tel. 25 276, leif.franzell@regeringen.ax 

 

Transportstöd 

 
Målsättningen är att ha regelverket för transportstödet för foder och halm som är inköpt från 

fastlandet och länder utanför Åland klart under vecka 17. Ansökningsperioden för stödet 

beräknas vara perioden 23.4 - 15.5.2019. Stödet gäller foder och halm som köpts till nötkreatur 

och får för att klara den gångna vinterns utfodringsbehov.  
Blanketter kommer att finnas tillgängliga på hemsidan fr.o.m. vecka 17, hos rådgivarna och 

lantbrukssekreterarna samt på jordbruksbyrån.  

Kontaktpersoner: Sölve Högman tel. 25 275 och Annette Loumann tel. 25 273 

 

Tvärvillkor  

Tvärvillkoren är en uppsättning krav som måste följas som villkor för de flesta jordbruksstöd. 

Tvärvillkoren består av krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt 

föreskrivna verksamhetskrav som anknyter till odling. De föreskrivna verksamhetskraven 

hänför sig till miljöfrågor, folkhälsa, växtskydd samt djurens hälsa och välbefinnande. Det finns 

nu en ny tvärvillkorsguide för år 2019 och checklista för tvärvillkor på landskapsregeringens 

webbplats. 

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

 

Krav på journalföring 

Landskapsregeringen har tillsammans med ÅMHM och Statens ämbetsverk tagit fram en 

guide för lantbruksföretagare på Åland. Guiden innehåller en sammanfattning av krav för 

journalföring av jordbruksproduktion. Guiden finns på landskapsregeringens webbplats. 
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket 

 

Utbetalning av stöd för skördeskador 2018 

 
Principerna för utbetalning av stöd för skördeskador på grund av torka 2018 är skickade till 

EU-kommissionen för godkännande. Vi hoppas proceduren går smidigt där, så att vi kan 

komma igång med utbetalningen i slutet av maj. 
 

Kontaktperson: Annika Hollsten, tel. 25 293, annika.hollsten@regeringen.ax 
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