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Tidtabellen för den samlade stödansökan

• Stödansökan inleds 9.5.2016

• Stödansökan avslutas 15.6.2016

• Andra datum

– Om du har 2015 miljöförbindelse:

• femårig växtföljdsplan 2.5.2016

• utbildningskrav 2.5.2017

– En gård som ansöker om ny ekoförbindelse ska begära att få 
ansluta sig till ekokontrollen redan 30.4.2016.

• Förseningsdagar 

• basskiftesändringar öppnar 14.4.2016



Stöd som söks senast 15.6

• Grundstöd och förgröningsstöd

• Stöd till unga jordbrukare (EU)

• Bidrag för jordbruksgrödor

• Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

• Kompensationsersättning

• Kompensationsersättningens husdjursförhöjning

• Utbetalning av miljöersättningar (förbindelse och avtal) och/ eller av 
specialstödsavtal

• Utbetalning av ersättning för ekologisk produktion
– Nya förbindelse och tillskottsarealer

• Nordligt hektarstöd (C1-C4)

• Stöd till unga jordbrukare (C1-C4)

• Icke-produktiva investeringar

• Utbetalning av djurens välbefinnande 

• Anmälan om deltagande i stödsystemen för EU:s djurbidrag för nötkreatur, får 
och getter och/ eller nationella husdjursstöd

• Ansökan om stödrättigheter ur reserven



Ändringar i Vipuns bläddringsdel

– Föregående års jordbruksskiften

– Avtals- och förbindelseuppgifterna visas

 Miljöersättning

 Anmälan om deltagande visas

– Miljöförbindelsekrav

• Växtföljdsplanen 2.5.2016

• Tent / skolning 30.4.2017

• Åkermarkens kvalitetstest 30.4.2018

• Tidtabellen för när uppgifterna visas 

preciseras senare
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Elektroniska tjänster 2016

– Nationella husdjurstödets förskott (avslutades 23.3.2016)

– Anmälan om deltagande (avslutas 15.6.2016)

– Basskiftesändringar (rekommenderas till 30.4.2016)

– Utbetalningsansökan för ersättning för djurens välbefinnande (avslutas

15.6.2016)

– Huvudstödsansökan (avslutas 15.6.2016)

• Obs! 

– Ersättning för djurens välbefinnande ansökan om utbetalning på skild

plats.  

– För svin- och fjäderfäns del uppskattning av djurmängden

– Registeruppgifterna skall vara uppdaterade (förskottets betalning)

– Miljöersättningens höstanmälan för år 2016 (i oktober?)

– Ny förbindelse för ersättning för djurens välbefinnande år 2017 (slutet av året?)
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Basskiftesändringar
– Sammanslagningar, delningar och skapande av nya basskiften (30.4.2016) 

– Behandlingstid för samarbetsområden 

• Odlaren söker stöd på de rätta / godkända arealerna

• Ersättnings- och/eller förbindelseuppgifter

• Vipurådgivarens beräkning

• Avslag som sker efter ansökan ger problem

• I elektronista tjänster, sammandrag och skickande mellanbladet

– Skickad

– I behandling

– Behandlad

– Gränskorrigeringar skickas vidare efter kommunens godkännande för digitering
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Ändringar i elektroniska huvudstödansökan

• Ändringar på flikarna

– Stödsökande och stöd som söks

– Vipurådgivaren 

– Sammandrag och sändning



Skiftesuppgifter 

– Att väljas som förhandsifyllda: 

• Föregående års uppgifter (bl.a. ritade jordbruksskiften)

• Uppgifter från odlingsplaneringsprogrammet

• Basskiftesuppgifter

– Basskiften som har fler än ett jordbruksskifte ritas på kartan 

genom vilket man får jordbruksskiftets areal,  jmf. år 2015

– Bas- och skiftesuppgifterna inmatas på samma sätt som

föregående år

– Var noggrann med jordbruksskiftenas växtkoder
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Skiftesuppgifter 

– I basskiftens uppgifter visas: 

• Ersättningsdugligheten

• Uppgiften om förbindelseskifte (miljöersättning

och ekologisk produktion) 

• Naturavall

• Permanent vall (före stödansökan)

• Vallår 5 (före stödansökan) 

– Ersättningsdugligheten och förbindelseskiftens uppgifter skall

vara samma vid sammanslagningar
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Kartnivåerna

– I Kartfönstret nya nivåer (ännu

bara på finska)

• Permanenta vallar (före

stödansökan)

• Vallår 5 (före stödansökan)

• Föregående års

jordbruksskiften
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Vipurådgivaren 

• En instruktionslänk läggs ut 

på Mavis webbplats

 Lista över vad 

Vipurådgivaren kontrollerar 

och vissa saker som den 

INTE kontrollerar. 



Fliken 

Sammandrag och 

sändning

• Sökanden kan än en gång 

kontrollera vad han/hon 

kryssat för

• Från blanketten bekant 

försäkran om att sökanden 

vet vad han/hon ansöker om 

och har läst stödvillkoren.



Anmälan om deltagande

– Ifall anmälan om deltagande inlämnats på 2015, behövs den

inte returneras nu. 

– Deltagandet kan kontrolleras i Vipu tjänsten i Gård – delen

Förbindelser och avtals delen (uppdateras i mars)

– EU:s djurbidrag: Nötkreatur, får – och getter

– Nationella husdjurstödet

• Nötkreaturens nordliga djurenhetsstöd

• Stöd för slaktade kvigor

• Getternas nordliga husdjursstöd

• Tackornas nordliga husdjursstöd
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Ansökningsguide 2016

• Guiden trycks inte

• Läs på adressen www.mavi.fi/ansökningsguide

• Publicerades i Mars

• Uppbyggnad 2016

– Basguide till stödansökan

– Stöden i den samlade stödansökan

– Bilagor

http://www.mavi.fi/ansökningsguide




Blanketter 

• Blanketterna för den samlade stödansökan 2016

– 101A, 101B, 101D, 102A, 102B, 102C, 456, 457

– Obligatoriska blanketter att lämna in

• Ansökan om utbetalning av ersättning för djurens 

välbefinnande : blankett 409

• Slopade blanketter

– 117 Anmälan om ändring av såningsarealer

– 101C Ansökan om nationellt husdjursstöd för hästar



Material som skickas till jordbrukarna

• Postas i början av april

• Påminnelse om stödansökan

• Förhandsifyllda gårdsuppgifter (baserar sig på 2015 års uppgifter)

– Uppgifter om sökanden

– Förbindelser  och avtal som är i kraft/har sökts

– Anmälningar om deltagande

– Uppgifter om stöd till unga jordbrukare

– Skiftesuppgifter 

• Vid behov: Beslut om upphävande av överlopps stödrättigheter . 

NTM-centralen fattar beslut




