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Jordbruksbyrån tillhör landskapsregeringens näringsavdelning. Jordbruksbyrån ansvarar för genomförandet
av den del av jordbrukspolitiken som tillhör landskapets ansvar enligt självstyrelselagen

Information från stödhandläggningen
Utbetalning av 2022 års stöd
Förskottet för kompensationsersättningen kommer preliminärt att betalas ut vecka 41 (10–14
oktober). Som en del av krisstödpaketet till jordbruket så höjs stödet med 55 euro/ha.
Förskottets andel är 85%.
Förskotten för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, skötsel av
kulturmarker, naturbeten med höga naturvärden, riktade insatser på naturbeten, anläggning
av extra breda skyddszoner, bevarande av ursprungsraser och ersättning för ekologisk produktion är planerade att betalas ut i slutet av november.
Förskottets andel för samtliga stöd är 85%.
Ändring av frivilliga komplement
Det är fortfarande möjligt att byta eller ta bort skiften för de frivilliga komplementen
reducerad höstbearbetning och förbättrad användning av stallgödsel. Anhållan görs fritt
formulerad och kan lämnas in per e-post eller som vanlig post. Anhållan skickas till
registrator@regeringen.ax eller till Ålands landskapsregering/ Jordbruksbyrån, PB 1060,
22100 MARIEHAMN. Kom ihåg att skriva vilka skiften som är aktuella samt ert lägenhetssignum.
Kontaktperson: Thomas Svahnström, tel. 018-25 295
e-post: thomas.svahnstrom@regeringen.ax

Ändringar i personalstyrkan
Cecilia Åsgård har tagit sig an nya arbetsutmaningar och från och med 1 september 2022
jobbar Charlotta Granqvist på jordbruksbyrån. Charlotta ansvarar för övervakning av stöd
och jobbar med det måndag – torsdag.
Kontaktuppgifter: Charlotta Granqvist, tel. 018-25 277
e-post: charlotta.granqvist@regeringen.ax
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Stöd för inköp av foder
Landskapsregeringen föreslår i den senaste tilläggsbudgeten som godkändes av
landskapsregeringen den 7 september ett stöd för inköp av grovfoder till djurgårdar. På
grund av den extremt torra sommaren samt det extrema kostnadsläget föreslår landskapsregeringen att knappt 100 000 euro avsätts för ett stöd till gårdar som har behov av att köpa
grovfoder, för att på det sättet förbättra fodersituationen. Stödet beviljas som ett de
minimis-stöd vilket betyder att det finns en del begränsningar i stödvolym per gård men de
detaljerade villkoren för stödet är ännu inte fastställda. Jordbruksbyrån återkommer med
information efter Lagtingets behandling av budgetförslaget.
Kontaktperson: Sölve Högman tel. 018-25 275, e-post: solve.hogman@regeringen.ax

Ekologiska djur till salu
Från och med år 2022 är det inte lägre godkänt att köpa konventionella djur ifall motsvarande ekologiska djur finns till salu, till marknadsmässiga priser, i närområdet - det vill
säga på Åland.
På landskapsregeringens webbplats under ”Ekologisk produktion och certifiering”,
”Ekologiska producenter” finns en blankett för att anmäla djur till försäljning. Blanketten
finns också i blankettregistret. Om du vill sälja ett ekologiskt djur som är lämpligt till avel, så
gör en anmälan! Uppgifterna ni angett skrivs sedan in på en lista som uppdateras varje vecka.
Meddela gärna Annette Loumann om ni har anmält djur till salu, så kan uppdateringen gå
snabbare. Det är också viktigt att meddela om djuret blivit sålt, så det kan avlägsnas från
listan.
Listan över djur till salu finns bland bilagorna på sidan för ekologiska producenter.
Anmälan frivillig och avgiftsfri.
Kontaktperson: Annette Loumann, tel. 018–25 273, e-post: annette.loumann@regeringen.ax

Informationsseminarium om Ålands delar av CAP-planen
EU-kommissionen har godkänt Finlands CAP-plan för perioden 2023–2027. I planen ryms de
flesta stödåtgärder riktade till lantbruket och landsbygden. Planen innehåller också de
åtgärder som tidigare fanns inom landsbygdsutvecklingsprogrammet och som tillhör Ålands
behörighet. Välkommen på ett seminarium där de åländska delarna i CAP-planen
presenteras.
Seminariet hålls i lagtingets auditorium Sälskär torsdagen den 29 september kl. 12.30 - ca
15.00. Ingen anmälan krävs. Välkomna!
Kontaktperson: Sölve Högman tel. 018-25 275, e-post: solve.hogman@regeringen.ax

