
2017-års prognos för C1-området Årets ansökningsguide, förbindelsevillkor och blanketter finns på www.mavi.fi. Gör gårdens stödansökan på https://vipu.mavi.fi

Korn, havre, vete, mat- och utsädespotatis 242 1 54 469

Vårråg, höstråg 242 1 54 50 7 75 594

Oljeväxter: rybs, raps, oljelin, solros mfl. 242 1 54 70 7 75 614 Korsnäs/

Proteingrödor: ärter, bondbönor, sötlupin + vissa bland. 242 1 54 70 7 45 8 584 Bengsén 0400419517

Bovete, fiberhampa, hirs, majs, spånadslin 242 54 75 544

Odlad vall: hö-, ensilage-, betes- och fodervall 242 1 54 469 Kristinestad/

Träda (grön, stubb, svart), max 25 % 242 1, 2 415 Appelback 0404820032

Naturvårdsåker (nvå-vall), betalas för högst 5 % 242 1, 2 100 4 515 Mäenranta 062221701

Mångfaldsåker (vilt, landskap, äng), betalas för högst 15 % 242 1 300 3, 4 715

Flerårig miljövall, skördekrav, inga nya tas med 242 1 54 4 469 Malax/

Skyddszon, skördekrav, inga nya tas med 242 1, 2 450 4 865 Backman 0500874511

Saneringsgröda (potatis- sockerbetsgårdar), stöd för högst 25 % 242 1 354 4 769

Saneringsgröda (oljerättika/vitsenap/tagetes/blandat av dessa) 242 1 54 469 Närpes/

Stärkelsepotatis, avtal inlämnas senast 15.6.17 242 1 54 560 7 100 1129 Blomberg 0406694714

Sockerbeta, avtal inlämnas senast 15.6.2017 242 1 54 75 7 450 350+ 100 994 Franzen/Nygård 0406283320

Kummin, mfl frökryddor t.ex. koriander 242 1 200 5, 6 615 Hannus 0406694716

Jordgubbe, havtorn, saskatoon mfl- fleråriga bär, frukt 242 1 200 6 615 Lind 0505611702

Frilandsgrönsaker, ett- och även fleråriga t.ex. rabarber 242 1 200 6 350 6 965

Gårdar över 10 hektar: krav på minst två grödor, den ena får vara högst 75 %.

Gårdar under 10 hektar, gårdar över 75 % vall eller gårdar med ekologisk produktion gäller inte kravet på minst två grödor.

Gårdar under 5 hektar får inte alla stöd. Varken kompensations- eller miljöersättning eller nationella stöd betalas.

Finansiell disciplin och linjär minskning gäller även 2017 på alla direkta EU-stöd över 2000 euro. 2016 innehölls ca 1,65 %.
1 
LFA minskar för gårdar över 150 hektar

. 
Till husdjursgårdar med över 0,35 djurenheter/ha betalas tillägg på 60 €/ers.duglig hektar inom lfa = 302 €/ha. 

2
 Kan bestå av högst 25 % av den ersättningsdugliga arealen (träda + nvå-vall 5 % + skyddszon). Varken komp.ersättning eller eko.ers. betalas för överstigande 25 %. 

3
 Betalas för högst 15 % (kan bestå av max 5 % nvå vall + resten 10 % av 1-åriga vilt- och landskapsåkrar eller fleråriga ängar) av den ersättningsdugliga arealen. 

4
 Om du inte har valt åtgärderna miljövårdsvallar eller åkernaturens mångfald så får du inte heller stöden. Till miljövårdsvallar hör: skyddszon, naturvårdsåker och fleråriga 

miljövallar. Till åkernaturens mångfald hör fånggrödor, saneringsgrödor och mångfaldsåkrar (bla. viltåker) och gröngödslingsvallar.
5 
Kummin är begränsat med vilka skiftesvisa åtgärder som kan väljas till men växttäcke är ok.

6
 Gårdar under 5 ha kan få miljöersättning och nordligt hektarstöd om det årligen odlas minst 1 hektar kummin, jordgubbe mfl trädgårdsväxter.

7 
Maximalt stöd, kan ändras. Stödet gäller ej för utsädesförökning av stärkelsepotatis. Blandningar proteingrödor+spannmål betalas inte stöd. Åkerärt+lite spannmål ok

8
 För blandat växtbestånd betalas stöd om utsädes-kg av ärt/bondböna/sötlupin är 50 % mer än andelen kg spannmålsutsäde. 

Allmänt hektarstöd betalas inte för basskiften på C1-området. 10 €/ha för grödor som odlas på C2. 20€/ha för grödor som odlas på C2p samt skärgården inom C1, C2 och C2p.

För nya unga odlare: högst 40 år f.1977-. From första stödåret betalas i 5 år. Består av 2 stöd: Nationellt stöd (40 €/ha) om över 5 ha. Eu-stöd (50 €/ha) för högst 90 ha. 

Ekologisk produktion: tillägg per ha och år: växtodling 160 €/ha, husdjursgård: 160+134 €/ha (=294€/ha), för frilandsgrönsaker: 160+600 €/ha (=760 €/ha).        VÄND!
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Kontrollera i Vipu-tjänsten/gård/förbindelser och avtal: vilka skiftesvisa åtgärder du har, de är i kraft t.o.m 30.4.2019. Mer info i miljöersättningens förbindelsevillkor

Växttäcke vintertid och reducerad bearbetning: % euro/ha
 Växttäcke vintertid och lätt bearbetning: 20 4 €       

40 18 €     

60 36 €     

80 54 €     

Hantering av avrinningsvatten för sura sulfatjordar:

Reglerbar dränering (skötsel) 70 €     

Reglerbar underbevattning och 

återanvändning av avrinningsvatten 250 €           

Placeringsspridning av svämgödsel/flytgödsel 40 €     Minst 20 m3/ha/år. Sprids ut före november. Höstanmälan+ev. överlåtelseavtal.

Stödet betalas för högst 60 % av gårdens ers.dug.areal. 

Mottagning av organiskt material, stallgödsel 40 €     Minst 15 m3/ha/år + minst 20% ts. Sprids ut före november. Höstanmälan+överlåtelseavtal. Betalas enligt ovan.

100 €   Gräs- el klöverfrö el. blandat sås samtidigt som spannmål eller i broddstadium. Korsblomstriga växter

får INTE användas som fånggröda. Får avslutas kemiskt 15.9- och bearbeta (plöja) fr.o.m 1.10.

354 €   Oljerättika/vitsenap/tagetes/blandat av dessa. Om gården har minst 1 ha med potatis, sockerbeta eller fri-

landsgrönsaker finns i växtföljden samma år eller under ett av de 3 föregående åren. Får ej avslutas kemiskt.

Gröngödslingsvall 54 €     Ska anläggas med åtm. 20 % kvävefix. växter tex klöver. Max 3 år. Skördegröda året efter.

Får avslutas tidigare om sådd av höstsådd. I övrigt avslutas kemiskt fr.o.m 1.9 och bearbetas fr.o.m 1.10.

Flerårig miljövall, inga nya tas med! 50 €     Skördekrav, får gödslas. Anmäls som flerårig miljövall t.o.m. 30.4.2020.

Skyddszon vall, inga nya tas med! 450 €   Areal som anmäldes 2015 gäller till 30.4.2020! Skörden ska slås och föras bort årligen+ingen gödsling.

Alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter: Ett alternativ per skifte. På minst ett skifte/minst 0,05 ha/ varje år * som alternativ bekämpningsmetod används på. 

Metodgrupp 1: 500 €   Inte för ett-år gr. Makroorganismprep, mikrobiol. växtskydd som sprids med poll.insekter, odlingstunnlar. 

Metodgrupp 2: 350 €   Nät, traktordr. brännare, mikrobiol. växtskydd som sprids mekaniskt, ogräsharv m optisk styrning mfl. 

Organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis *, ej för kummin: * Anmäl åtgärden årligen i samband med stödansökan, på jordbruksskiftet

ettåriga: 300 €   Täcka mellan växterna med halm, flis, gräsklipp, täckpapper o.dyl. Sättpotatis täcks helt med halm.

fleråriga: 500 €   Täcka markytan, radmellanrum t.ex. grästäcke som klipps, halm, flis, gräsklipp, täckpapper mfl.

Fånggrödor, betalas för högst 25 % av gårdens 

ers.dugliga åkerareal.

Saneringsgrödor, betalas för högst 25 % av gårdens 

ers.dugliga åkerareal.

Miljöersättningens basskrav gäller fr.o.m. år 2015: skolningsdag eller avlägg nättentamen senast 30.4.17, 5-årig växtföljdsplan (inlämnats 2016), markkartering, 

odlingsplan, skiftesvis bokföring, växtskyddsexamen, test av växtskyddssprutan och 3 m skyddsremsor längs vattendrag och bigrenar (Se i Vipu/ blått på 

vattendragskartan), skriftlig kvalitetstest över gårdens basskiften, inlämnas senast 30.4.2018, via Vipu-tjänsten, möjligt redan hösten 2017. 

Vissa ändringar tillåtna!  Ändras på blankett 479, senast 15.6.2017.         OBS!! Utnyttja Råd2020, ta kontakt med Pro Agria, lantbrukssällskapet

Kom ihåg att göra anteckningar i skötseldagboken då du kontrollerar, åtgärdar brunnarna. 

Om du arrenderat/köpt till nya skiften som ingått i åtgärden 2016 så kan de tas med, lämna in 

blankett 479 och bl. 463 eller i  Vipu-ansökan. Obs! Reglerbar underbevattning kräver bevattning 2-

3 ggr per år. 

Höstanmälan görs senast 31.10.2017: för de skiften som berörs i år av följande åtgärder: växttäcke, placeringsspridning av flytgödsel och spridning av stallgödsel.

Denna sida gäller gårdar som har miljöersättning!

Utredning lämnas in varje höst över vilka skiften som har växttäcke över vintern => du måste ha 

minst 20 % varje år eller mer. Du kan få betalt för högst 20 % som reducerad höstbearbetning. Allt 

över 20 % måste vara växande gröda eller stubb av gröda (äkta växttäcke). 

Kom ihåg att föra bok (skiftesvisa ant.)


