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Åkerövervakningen förändras 2023
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Nuläge
 Odlaren lämnar in stödansökan -

ändringsmöjligheter finns inte, man kan enbart återta stöd

 Övervakning görs enbart på plats

Nästa år, 2023
 Inkommande stödår övervakas det med satellitövervakning, 

men även traditionell övervakning på plats utförs

 Odlaren lämnar in stödansökan
–
> som nyhet, jordbrukaren har möjlighet att korrigera stödansökan ända
tills utbetalningen av stöd påbörjas

 T.ex. fel gröda har anmälts vid stödansökan
–> grödan kan korrigeras ända tills utbetalningen av stöd påbörjas

 OBS! Om övervakning görs på plats kan ingen korrigering av stöd
ansökan längre göras



Nya CAP medför ett helt nytt koncept och datasystem
vid namnet: Monitorering

Monitorering är ett ständigt
övervakande system, som

observerar vilka jordbruksåtgärder
som utförs på åkern med hjälp av 

satelliter

Monitorering kommer att
omfatta 100% av Finland 

och även hela Europa

Av varje
jordbruksskifte i 

Finland samlas det in 
tiotals observationer/år

Alla medlemsländer är skyldiga att
ta denna monitorering i användning

denna CAP-period

Vid behov kan förvaltningen begära
tilläggsuppgifter av jordbrukaren med

positionsbaserade foton

Följer gjorda/ogjorda
jordbruksåtgärder

på åkerskiften



Satellitövervakning/monitorering – vad är detta?

!

Åhå,en utrednings-
begäran från VIPU 
mobilen..
Nu måste
jag reagera!



Utredningsbegäran i Vipu mobilen (telefon app)



Satellitövervakning/monitorering – vad är detta?
Jordbruksåtgärder har ej
konstaterats, skiftet får rött
trafikmärke.

OBS! Om jordbrukaren inte reagerar på utredningsbegäran, avslås alla stöd för 
jordbruksskiftet, och inverkar också på hela gårdens areal sanktionsmässigt

Odlaren får ett meddelande till Vipu mobilen, gällande
utredningsbegäran om tilläggsuppgifter för ett skifte .

Jordbrukaren skickar ett foto via Vipu mobilen, som är relaterad till platsen där jordbruksåtgärder har utförts.

Skiftets trafikmärke blir grönt och stödet betalas ut enligt den ansökta arealen för skiftet .



En förändring till det bättre

 Jordbrukarna på samma linje – alla övervakas
av samma satelliter

 Stödansökningar kan vid behov korrigeras

 Övervakningar på plats minskar
OBS! Men en möjlig övervakning kan
fortfarande ske när som helst

 Nya tillvägangångssätt kräver tid, 
samarbete samt skolningar

 Hurdana skolningar behövs?
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