
Visst var det bättre förr

(2015)



Stödrättigheter ger:

 grundstöd 111 €/ha

 förgröningsstöd 65 €/ha

 stöd till unga odlare 50 €/ha
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Stödregioner:

AB

C

Stödrättigheternas ägande- och

besittningsrättförhållanden kvarstår

kontrollera förhandsmaterialet eller VIPU!



 Endast aktiva jordbrukare får inneha

stödrättigheter

därför kan markägare inte besitta stödrättigheter (makuleras)

kom ihåg att överföra besittningen vid köp och arrende (103 

B&103 A) av stödrättigheterna!! 

 Överlopps stödrättigheter har upphävts och

beslut skickats till de berörda
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Stödrättigheterna blir oanvända på areal som

anmälts som tillfälligt icke odlat 2 år i  rad!
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Grundstöd ca 111 €/ha på C-området

 Ålderskravet slopats

 Växthusareal inte längre stöddugligt

Förgröningsstöd ca 65 €/ha på C-området

 Krav på mångsidigare odling  minst 2 grödor

 Regler för permanent gräsmark
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Allmänt krav för båda stöden: tvärvillkoren!



Förgröningsstödet (på C-området)

 Betalas för all jordbruksmark

utom tillfälligt icke odlat samt 20-årig specialstödsareal

 Måste odla minst 2 olika grödor på åkerarealen

 Huvudgrödan får uppta högst 75 % av åkerarealen, dvs. måste

odla minst 25 % av andra grödor

 Andelen grödor beräknas 30.6 –31.8.

 Vissa undantag
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http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/wp-content/uploads/sites/44/2015/03/tabell-4-vaxter-och-blandade-vaxtbestand.pdf
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Gårdar med ekologisk-

produktion befrias

automatiskt från

förgröningskravet . 

Eko- gården kan avstå

denna rättighet.
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Förgröningsstöd

Permanent gräsmark



Hur uppkommer permanent gräsmark

 Växtkoder som ger upphov till permanent gräsmark:

– Ettårig torrhö-, ensilage- och färskfodervall 

– Ettårig betesvall

– Flerårig torrhö-, ensilage- och färskfodervall 

– Flerårig betesvall

– Grönträda, vall och äng 

– Gröngödslingsvall (2016 -> gäller jordbrukare som 

inte har förbundit sig till miljöersättning)
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Permanent gräsmark

 Får inte minska med mer än 5 %

 2015 = 132 000 ha

 T.ex vall 2011 – 2015 + vall 2016 = permanent gräsmark

 Får plöjas och sås med annat 

 Permanent gräsmark på Natura-områden får inte plöjas!

 Skiftena är ersättningsberättigade (miljö/LFA)
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Permanent gräsmark forts.

 Skiften i ekologisk produktion är automatiskt befriade

 Följande vallar stannar av räknandet;

 NVÅ-vall, Skyddszonsvall, flerårig miljövall, gröngödslingsvall

 Utsädesvallar nollar vall-åren

 I Viputjänsten kommer en kartnivå där vall-åren kan kollas

upp per jordbruksskifte

12



Stöd till unga jordbrukare (högst 50 €/ha)
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Förutom detta får de unga odlarna på C-området även ett nationellt

stöd på 36 €/ha! Krav: samma som ovan

Allmänt krav : tvärvillkoren!

Sök stödet varje år!

•40 år eller yngre det första året som du söker stödet (född 1976 eller 

senare)

•har startat ett jordbruksföretag för första gången 2011 eller senare

•har stödrättigheter och får grundstöd samma år som du söker stöd

• du kan få stödet för högst 90 hektar och du kan som mest få stödet 

varje år i 5 år

•ålderskravet gäller även en delaktig maka/make, samt alla delaktiga i      

sammanslutningar



Bidrag för jordbruksgrödor

 Proteingrödor 70 €/ha

• Inklusive: ärter, bönor, sötlupin, 

raps, rybs, solros, oljelin, 

oljehampa och oljedådra, 

 Råg 50 €/ha

 Sockerbeta 75 €/ha

 Stärkelsepotatis 560 €/ha 

• krav på odlingskontrakt med

industrin

• fås ej för utsädesförökning av 

stärk.pot.
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KRAV

• Aktiv jordbrukare

• Inga åldersgränser

• Följa tvärvillkoren

OBS! 

Blandade växtbestånd

godkänns inte! 



Ändringar i nationella stöd

 Nordliga hektarstödet ( ca 65€/ ha)

• Fås för råg, oljeväxter och proteingrödor

• Inte för vete 2016

• 325 €/ha för frilandsgrönsaker som odlas till livsmedel

 Nationella stödet för sockerbeta 100€/ ha (+transport 

350€) 

 avtalsodling
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Allmänt krav : tvärvillkoren!



Nationella Reserven

 – Ny jordbrukare

 – Ung jordbrukare

 – Ägoreglering

 – AVTRPL- och AVSTÖL-förbindelsearealer

 – Upphörande av 20-årigt avtal om miljöspecialstöd

 – Domstolsbeslut/administrativ bestämmelse
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Det går att ansöka om stödrättigheter ur den

nationella reserven på följande ansökningsgrunder:



Repetition av tvärvillkoren
 1 meters remsa längs utfallsdiken och vattendrag

• Får ej bearbetas, gödslas eller användas

växtskyddsmedel

18



Tvärvillkor

 Jordbruksmark måste skötas så att där är möjligt att

producera en skörde- och marknadsduglig skörd

 I fortsättningen finns två växtkoder för grönträda 

(vall&äng och vilt&landskap)

 Det skall finnas en orsak varför man har svartträda

trädor skall i allmänhet vara gröna eller täckt med

stubb!
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Växtskyddsmedel (gäller alla som använder)

 Växtskyddsmedel bevaras på säkert sätt

 Växtskyddsmedel används på säkert sätt

 Växtskyddsexamen

 Växtskyddssprutan skall vara testad

 Bokföring

– preparatenas fullständiga namn

– använd mängd

– orsak till användning

 t.ex. bekämpning av flyghavre
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Gilla oss på Facebook!

Tack för visat intresse!


