Till alla jordbrukare

JORDBRUKSBYRÅN INFORMERAR NR 3, 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.

Sista informationstillfället inför årets stödansökningar
Aktuell information inför årets stödansökningar.
Plats: Lagtingets auditorium.
Tid: torsdag 23 maj kl. 18.30 – 21.30
Det tidigare informationstillfället 7 maj kan ses på nätet på adressen:
https://www.youtube.com/user/Landskapsregeringen
Föreläsare:

Bertel Storsved, Statens ämbetsverk på Åland
Thomas Svahnström, Ålands landskapsregering

Information om arealstöd:
Kompensationsersättningens nationella husdjursförhöjning
Utbetalningen av kompensationsersättningens nationella husdjursförhöjning kommer att
påbörjas senast vecka 22.

Ekologiska gröngödslingsvallar
I villkoren för ekologisk gröngödslingsvall står det att gröngödslingsvall får odlas på samma
skifte under högst två år under åtagandeperioden. Om stödmottagaren väljer att förlänga avtalet
efter fem år kan gröngödslingsvall odlas på skiftet under högst tre år men dock under högst två
år i följd. Det är möjligt att ta ut det i tredje året i ”förskott” dvs det behöver inte vara just under
det året när man förlänger ansökan. Man kan i ett åtagande från 2015 till exempel ha gröngödslingsvall åren 2015–2016 och också igen år 2018, trots att åtagandet förlängs 2020. Detta
förutsätter dock att man verkligen förlänger åtagandet år 2020. Om man inte gör det, så återkrävs stödet för det tredje året. Hur reglerna blir år 2021 i samband med övergångsåret vet vi
inte ännu. Har ni frågor eller funderingar om detta, ta gärna kontakt med oss på jordbruksbyrån.
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Naturbeten och stormen Alfrida
Naturbeten eller delar av naturbeten som ingår i ett åtagande om skötsel av kulturmark, skötsel
av naturbeten med höga naturvärden eller naturbeten med riktade insatser och som skadats av
stormen Alfrida i den omfattningen att djur inte kan beta på betet eller på delar av betet under
betesperioden 2019 kan med åberopande av Force Majeure lämnas obetade i år. Meddela i
tilläggsuppgifterna i din ansökan om utbetalning eller separat, skriftligt fritt formulerat till
landskapsregeringen om du har sådana beten. Ta kontakt med oss på jordbruksbyrån om ni har
stormskadade beten. På vår hemsida och Facebook-sida kommer vi att lägga ut mera information om detta.

Fjolårets torka – Force majeure
Om du varit tvungen att minska antalet djur ännu under våren 2019 på grund av foderbrist som
en följd av torkan sommaren 2018, kan du hålla kvar din gård som husdjursgård ännu i årets
stödansökan. Uppfylls inte djurtäthetskravet under perioden 1.1. – 31.12.2019 kan husdjursförhöjningen inte beviljas för år 2019 men gården kan ändras till växtodlingsgård utan att
ersättning som beviljats under tidigare år återkrävs. Du har även möjlighet att erhålla kompensationsbidragets nationella husdjursförhöjning år 2019 trots att djurtätheten inte uppfylls, om
orsaken kan hänföras till foderbrist på grund av fjolårets torka.

Anläggning av skyddszon
Under år 2019 erbjuds jordbrukare möjlighet att ingå avtal för anläggande av skyddszon.
Skyddszonen ska anläggas i ett tillrinningsområde som landskapsregeringen i en översiktsplan
har definierat som särskilt känsligt. Landskapsregeringen bestämmer bredden för varje enskild
skyddszon. Stödmottagaren ska under hela åtagandeperioden oavbrutet ha minst 3 hektar
åkermark i sin besittning. Icke odlad areal beaktas inte.
Villkor för att få miljöersättning för anläggande av skyddszon
1. Du måste ingå ett femårigt åtagande som innebär att du förbinder dig att utföra de
insatser som ingår i åtagandet. I villkoren ingår dock en revideringsklausul enligt vilken
åtagandet kommer vid byte av programperiod (år 2021) att anpassas till den nya
programperioden.
2. Åtagandet måste omfatta minst 0,25 hektar och ett nytt basskifte ska bildas.
3. Du måste uppfylla åtagandets basnivå.
4. Du måste följa tvärvillkoren och krav på bevarande av jordbruksmark.
Mera information finns på landskapsregeringens webbplats:
http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande
Kontaktperson: Thomas Svahnström tel: 25 295, e-post: thomas.svahnstrom@regeringen.ax
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Upptäckta brister i sommar- och vinterkontrollerna
I samband med sommar- och vinterkontrollerna 2018 har jordbruksbyrån
upptäckt flera grundläggande brister, främst gällande dokumentation, men
även gällande villkor för gödsling och växtskydd.
Vid sommarkontrollen upptäcktes följande brister på de övervakade gårdarna:
- växtskyddssprutan var inte testad
- saknade en odlingsplan som uppfyller villkoren
- kulturmarksbetena var inte betade
- 1 m bred skyddsremsa längs utfallsdike saknades
- skiftesvis bokföring hade inte påbörjats
Vid vinterkontrollen konstaterades och gavs sanktioner för:
- efterfrågade dokument lämnades inte in
- giltiga markkarteringar saknades
- bokföring över gödselmängder som använts saknades
- maxmängden kväve/fosfor överskreds
- de allmänna principerna för integrerad bekämpning följdes inte
- den skiftesvisa bokföringen uppfyllde inte villkoren
- skiften med reducerad höstbearbetning hade plöjts på hösten
- skiften med reducerad höstbearbetning på vall hade bearbetats för kraftigt på hösten
- gröngödslingsvallen anlades inte enligt villkoren
Kom ihåg att ta markkarteringsprov minst vart 5:e år på all odlad åkermark i BAN (gäller skiften
över 0,5 ha) och redovisa resultaten av dem på begäran. Om markkarteringsprov saknas på
över 50% av arealen kan inte gödslingsövervakning utföras och stödet för balanserad
användning av näringsämnen sänks med 9 %.
Var noggrann med att föra skiftesvisa anteckningar och lämna in dem på begäran då gården
övervakas. För de gårdar som trots begäran inte skickar in några dokument sänks stödet för
balanserad användning av näringsämnen med 9 %.
Kontaktperson: Cecilia Åsgård, tel. 25 277, e-post: cecilia.asgard@regeringen.ax

Till salu
Försöksstationens gamla radhackningsaggregat, traktorburet med hydrauldrivna borstar.
Utgångspris 2000 € (exkl. moms)
Försöksstationens gamla redskapsbärare Drängen
Utgångspris 2000 € (exkl. moms)
Anbud skickas till leif.franzell@regeringen.ax senast den 20 maj
Se bilder på Facebook: Jordbruksbyrån Åland
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Jordbruksrådgivning
Din gård har möjlighet att få högklassig rådgivning inom ekonomi- och miljösatsningar.
Rådgivningstjänsterna är konfidentiella och utgår från jordbrukarens behov. Rådgivningen är
förmånlig, eftersom du bara betalar mervärdesskattens andel av de totala rådgivningskostnaderna. Rådgivarna sköter hela ansökan om stöd för jordbrukarens del.
Vem kan söka och vilka villkor finns för att få jordbruksrådgivning
1. Jordbrukare som ansökt och beviljats direkt stöd eller programbaserat stöd.
2. Ny jordbrukare eller sammanslutning som ska börja bedriva ett jordbruk.
Du kan få rådgivning om:
•
•
•
•

tvärvillkor
villkor för ersättning
förgröningsstödets krav
djurens välbefinnande

Du kan också anlita rådgivning för:
•
•
•
•
•

inledande planering av en investering
planering av generationsskifte
att utveckla din gård om du planerar att till exempel byta produktionsinriktning
skuldrådgivning
lönsamhetskalkyler

Vad betalar jordbrukaren eller jordbrukssammanslutningen för rådgivningen?
Ersättningen är högst 63 euro per timme exkl. moms. Jordbrukaren eller jordbrukssammanslutningen betalar endast momsbeloppet för rådgivningen.
Maximalt 1500 euro betalas per rådgivningsprojekt och sammanlagt kan en sammanslutning
eller gård få högst 3500 euro under hela programperioden.

Rådgivarregistret
På Åland finns flera rådgivare. Alla rådgivare som är godkända att ingå i rådgivarregistret har
förbundit sig att ge högklassig och konfidentiell rådgivning.
För mera information om rådgivningen och rådgivarna - se länken
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/radgivning-lantbruk

Kontaktpersoner: Leif Franzell, tel. 25 276, e-post: leif.franzell@regeringen.ax samt
rådgivarna vid Ålands Hushållningssällskap www.landsbygd.ax

