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Hur kan odlaren förbereda sig inför kommande ändringar?
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grundar sig på

Livsmedelsverkets info, 
som finns tillgänglig för 
stunden och ändringar

är ännu möjliga
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Vad är jordbruksmark?
• Jordbruksmark är alla odlingsdugliga basskiften, som är åker, naturbeten eller

ängar. 
• På jordbruksmarken får det inte växa träd. Undantag är permanenta vallar, som

får ha en viss mängd träd
• Från början av nästa år kan man få följande stöd för all jordbruksmark:

Grundläggande inkomsstöd
Omfördelningsstöd
Stöd till unga jordbrukare
Miljösystemstöd
Bidrag för stärkelsepotatis och specialgrödor



Vad betyder ersättningsduglighet?
• Ersättningsduglighet är basskiftets egenskap. Om basskiftet är ersättningsdugligt, 

kan du för skiftet få flera stöd än för annan jordbruksmark
• Nya basskiften kan fås ersättningsdugliga genom ägoreglering. I några fall är det

möjligt att flytta ersättningsdugligheten från ett basskifte till ett annat
• Du kan få samma stöd för ersättningsdugliga skiften som för all jordbruksmark. 

Du kan dessutom få följande stöd:

 Kompensationsersättning
Miljöstöd
 Ersätting för ekologiskproduktion
 Nordliga nationella arealbaserade stöd



Aktiv odlare, vad betyder det?

Med en aktiv odlare anses en 
stödsökande, som årligen utövar

jordbruksverksamhet. Annan 
inkomst inverkar inte. 

Stödsökanden uppfyller kravet på
aktiv odlare om någon av kraven

uppfylls:

Föregående stödår har
stödsökandens direkta stöd varit 
max 5000 € ( i praktiken befrielse

från kravet)

Stödsökandens
huvudverksamhetsområde i YTJ  är

inom lantbruk och sökanden är
momsskyldig som primärproducent

Jordbruksinkomster eller –utgifter
Verifikat för köpta

produktionsinsatser
Verifikat för sålda

jordbruksprodukter

Om det uppstår
frågor - ta kontakt

med
landbygdskansliet!

Kolla
skatteregistret i 

god tid
www.ytj.fi



Utbetalningstidtabell under kommande CAP-
period
• Den eftersträvade utbetalningtidtabellen 2023-2028 har publicerats på

Livsmedelverkets hemsidor
• Från och med nästa år sker utbetalningarna till största del under

ansökningsårets decembermånad och under följande vår
• Enda förskottsbetalningen är ersättning för djurens välbefinnande, för 

enskilda djur 50% (i november)
• Första raterna för de arealbaserade stöden betalas huvudsakligen i 

december (även LFA första raten)
• Miljö- och ekoersättningen första raten 85% betalas i april
• Arealbaserade stödens slutrater betalas som förut i maj-juni
• Betalningen EU:s djurbidrag förflyttas i helhet till våren och början av 

sommaren



Källa: Livsmedelsverket
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• Helt elektronisk
• Om man inte själv gör den kan man ge fullmakt åt nån annan.
• Elektoniskt i vipun eller med blankett 457.
• Kom ihåg ändringar, utredningar och höstanmälan

• Ansökningstid
• Förseningsdagarna minskar till 7, eventuellt stiger nedskärningen/dag.
• Eventuelt blir ansökningstiden tidigare i juni.

• Skiftesuppgifter
• Kan inte ändras efter ansökan.
• Besittningen av ägda och hyrda skiften granskas åtminstone via stickprov.
• Vid muntliga arrenden kontaktar myndigheten markägaren och kollar avtalets

giltighet.

Fungerande
e-post krävs

Kolla
telefon-
numret

Vem är
markägaren?
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• Ändringsmöjligheterna blir större.
• Lämna in en riktig ansökan, ändra vid behov. 
• Villkorligheten och övervakningen kan hindra ändringar.
• Fel som upptäcks i den administravtiva övervakningen kan korrigeras under

ändringstiden

• Höstanmälan
• Gäller alla.
• Frågas mera än tidigare.
• Växttäcket ska ritas in.



Vad är Vipu-mobilen?

• En applikation som kan laddas ner till
smarttelefonen. Applikationen möjliggör
för stödsökanden att föra fram viktig
information, samt informationsutbyte
mellan stödsökanden och
administrationen

• Ett verktyg för att ta och skicka
platsbundna bilder

• Applikationen ger råd och guidning åt
odlaren i att fylla stödvillkoren och andra
aktuella saker. Varje EU-land måste ta i 
bruk ett satellitbaserat
uppföljningsprogram av stödvillkoren
(monitorering)

• Funktionerna ökas stegvis – Målet är att
skapa en applikation som stöder
stödsökanden och är lätt att använda



Ta i bruk Vipu-mobilen

Fundera på den primära odlarens roll i tid, 
eftersom han/hon har användarrätt till Vipu-
mobilen, eller ge fullmakt åt en rådgivare
eller motsvarande.

Ladda applikationen från Google Play och
Apple Store butiken och bekanta dig
medapplikationen i god tid.

Vipu-mobilen är obligatorisk. Om du inte
äger en smarttelefon, bör fullmakten ges åt
en sådan person, som använder
smarttelefon.

Lettlands
mobilapplikation



Vårens stödskolningar
Stödskolningar

ordnas igen
under våren

Nogrannare
information om

stödvillkoren

Både live och
via Teams

På finska och
svenska



Tack!

Den här presentationen och mera info om den nya CAP-perioden finns på adressen www.nylandsbygd.fi
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