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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. 

 

 

 

Utbetalning av stöd 

Förskottet dvs. 85% för ersättningen för balanserad användning av näringsämnen, 

ekologisk produktion, skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden, 

riktade insatser på naturbeten, anläggning av skyddszoner och uppfödning av 

ursprungsraser betalades ut den 25 november 2019. Slutraten för stöden, den 

ekologiska produktionens husdjursdel och kompensationsersättningens nationella 

husdjursförhöjning kommer att betalas ut i början av sommaren 2020. 

Kompensationsersättningens slutrat d.v.s. 15% kommer att betalas ut i december 2019. 

 

Kontaktperson: Thomas Svahnström, tel. 25 295 

e-post thomas.svahnstrom@regeringen.ax 

 

Information om programarbetet och den nya programperioden 

Arbetet med den nya Cap-strategiplanen har dragit ut på tiden. Orsaken är oklarheter 

gällande EUs långtidsbudget och detaljreglerna gällande reformpaketet. I praktiken 

innebär det här att nuvarande programperiod kommer att förlängas med ett år och 

den nya programperioden kommer att starta från 2022. Detaljerna kring detta är dock 

inte helt klara då det än så länge endast finns förslag till regelverk kring förlängnings-

året från Europeiska kommissionen. 

 

Landskapsregeringen har under året arbetat med behovsanalysen som är grunden för 

de nya åtgärder som skall föreslås i den nya Cap-strategiplanen. Finland och Åland skall 

ha en gemensam strategiplan och Åland har under hösten arbetat med att komplettera 

Finlands behovsanalys med det som kom fram i de höranden som arrangerades under 

våren och sommaren. Landskapsregeringen kommer nu att inleda arbetet med 

åtgärderna och kommer att återkomma med mer information om hur det arbetet skall 

läggas upp. Målsättningen är att den färdiga Cap-strategiplanen skall lämnas till 

kommissionen om ett år. 

Kontaktperson: Sölve Högman tel. 25 275, e-post solve.hogman@regeringen.ax 
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Ett års förlängning av åtagandena om miljöersättning och ersättning för 

ekologisk produktion  

Nästa vår, i samband med att huvudstödansökan för år 2020 görs, kommer det att vara 

möjligt att ansöka om ett års förlängning av de åtaganden om miljöersättning och 

ersättning för ekologisk produktion som ingicks år 2015.  

Åtaganden som ingicks år 2015 gäller i fem år och löper ut 30.4.2020. Om du vill kan 

du förlänga ditt åtagande / dina åtaganden med ett år. Åtagandet blir då gällande till 

och med 30.4.2021 och du ska uppfylla villkoren fram till dess. Alternativt kan du välja 

att inte förlänga ditt åtagande men åtaganden som löper ut 30.4.2020 berättigar inte 

längre till utbetalning av ersättning år 2020.  

Stödvillkoren och stödbeloppen förblir oförändrade år 2020 men i samband med 

förlängningen kommer du eventuellt att kunna göra vissa ändringar i åtagandena. 

Detta förutsätter dock att EU-kommissionen godkänner landskapsregeringens 

anhållan om en ändring av landsbygdsutvecklingsprogrammet. 

 

Landskapsregeringens anhållan om ändring av landsbygdsutvecklingsprogrammet 

Landskapsregeringen föreslår i sin anhållan att i det samband med att ett åtagande 

förlängs ska vara möjligt att göra följande ändringar i åtagandena utan att den 

ersättning som redan erhållits under den inledande perioden om fem år återkrävs:  

− de frivilliga komplement som eventuellt ingår i ett åtagande om balanserad 

användning av näringsämnen och ett åtagande om ekologisk produktion bör 

kunna frånträdas. Har du flera frivilliga komplement i ditt åtagande behöver du 

inte frånträda dem alla, d.v.s. du kan välja att frånträda bara något eller några 

− en stödmottagare som har anmält sin gård som husdjursgård i sitt åtagande om 

balanserad användning av näringsämnen bör ha möjlighet att ändra gårdstypen 

från husdjursgård till växtodlingsgård  

− det ska vara möjligt att minska arealen som ingår i ett åtagande om skötsel av 

kulturmark, skötsel av naturbeten med höga naturvärden och riktade insatser 

på naturbeten upp till 50 %  

− antalet djur som ingår i ett åtagande om uppfödning av ursprungsraser bör 

kunna minska upp till 50 %  

− en stödmottagare vars åtagande om ekologisk produktion omfattar både 

växtodling och husdjursuppfödning bör ha möjlighet att avsluta åtagandet till 

den del som gäller husdjursuppfödningen om husdjursproduktionen kommer 

att upphöra på gården eller om det i övrigt inte finns förutsättningar att bedriva 

en lönsam ekologisk husdjursproduktion på gården.   

Landskapsregeringen väntar få besked från kommissionen i mitten av februari.  



Till alla jordbrukare 

Vid en preliminär granskning har kommissionen dock ställt sig tveksam till en 

minskning av arealen som ingår i de tre åtagandena gällande naturbeten. Observera 

dock att du redan enligt gällande regler kan minska arealen i dina åtaganden om 

besittningen övergår till någon annan. Landskapsregeringens anhållan gäller sådana 

situationer där du fortfarande har arealen i din egen besittning men önskar lyfta bort 

den från ditt åtagande.            

Ansökan om förlängning 

Du kan ansöka om förlängning av åtagandena elektroniskt via Vipu i samband med att 

du gör din huvudstödansökan i vår. Gör du hela din stödansökan på papper kan du 

ansöka om förlängning i din pappersansökan. Också ansökan om ändringar i åtagande 

ska göras i samband med huvudstödansökan i vår men ansökan kan inte lämnas in 

elektroniskt. Ansökan görs på separata blanketter. Mera information om 

ansökningsförfarande kommer att finnas i landskapsregeringens Ansöknings-

anvisningar 2020.  

 

Övergångsperiod 2021 

Det gällande landsbygdsutvecklingsprogrammet gäller under perioden 2014 - 2020. 

Högst sannolikt kommer programmet att tillämpas ännu år 2021 på grund av 

fördröjningar i den styrande EU-lagstiftningen. Det kan således bli aktuellt att förlänga 

åtagandena med ytterligare ett år i samband med huvudstödansökan år 2021.     

Väljer du att förlänga ditt åtagande med ett år våren 2020 kan du ta ny ställning till en 

förlängning med ytterligare ett år våren 2021.  

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

Thomas Svahnström tel. 25 295, e-post thomas.svahnstrom@regeringen.ax 

          

Ändringar i åtaganden 

Planerar ni generationsväxling, delning av åtaganden, överföring av åtaganden eller 

motsvarande? Ta gärna i god tid nu under vintern kontakt med oss på jordbruksbyrån 

om ni har frågor.  

Kontaktpersoner: Thomas Svahnström tel. 25 295  

e-post thomas.svahnstrom@regeringen.ax 

Siv Tennström tel. 25 299, e-post siv.tennstrom@regeringen.ax 
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Upptäckta brister i kontrollerna sommaren 2019 

I samband med sommarkontrollerna 2019 har jordbruksbyrån upptäckt flera grund-

läggande brister. 

De upptäckta bristerna på de övervakade gårdarna var bland annat:  

- dåligt skötta och föråldrade vallar 

- kulturmarksbeten var inte betade  

- växtskyddssprutan var inte testad  

- en del jordbrukare har inte avlagt kurser i ekologisk odling och 

- gårdar saknade en odlingsplan som uppfyller villkoren.  

Kom ihåg att ta markkarteringsprov minst vart 5:e år på all odlad åkermark i åtaganden 

med balanserad användning av näringsämnen (gäller skiften över 0,5 hektar) och 

redovisa resultaten av dem på begäran. Om markkarteringsprov saknas på över 50 % 

av arealen kan inte gödselövervakning utföras och stödet för balanserad användning 

av näringsämnen sänks med 9 %. Kravet att åkrarna ska markkarteras vart 5:e år gäller 

även då åtagandena förlängs år 2020. 

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: Charlotta Granqvist, tel. 25 277  

e-post charlotta.granqvist@regeringen.ax 

 

Stöd för investeringar i energiproduktion 

Jordbruksbyrån vill slå ett slag för investeringar i energiproduktion för eget bruk inom 

lantbruket. Landskapsregeringen kan bevilja stöd om 40 % av investeringen för till 

exempel solceller. Denna investering är bra för såväl plånboken som miljön. 

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

 

Betalning av avbytarstödet 

Ni som utnyttjar privatanställda avbytare, kom ihåg att ansöka om ersättning för den 

ledighet och vikariehjälp som du hållit under året 2019. Alla djurgårdar har i november 

fått brev angående ändringarna i avbytarlagen och uppgifter om hur många timmar ni 

har kvar att söka ut. Lagändringen finns att läsa på landskapsregeringens webbplats 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/avbytarstod-vikariehjalp. 

Kontaktperson: Annette Loumann, tel. 25 273 

e-post annette.loumann@regeringen.ax 

 

God Jul och Gott Nytt År, önskar jordbruksbyråns personal 
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