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Inloggningen och krav på maskinvara

Krav på maskinvara och övrigt att ob-
servera

Det rekommenderas att använda program-
met med Google Crome eller Mozilla Fi-
refox bläddrare. Bläddrarens temporära min-
ne är det bra att tömma före man loggar
in till Vipu-tjänsten. Kontrollera bläddrarens
inställningar, att pop up fönstren inte är
förhindrade. Programmet fungerar med alla
operativsystem, men användningen av Win-
dows XP-operativsystem rekommenderas in-
te. För att skriva ut tillämpningens filer be-
hövs Adobe Acrobat Reader- programmet.
En gratisversion av programmet kan laddas
från Adobes internetsida.

Vid inloggningen till programmet kan Inter-
net-bläddraren ge en varning om en otillförlit-
lig säkerhetscertifikat. Bekräfta säkerhetsun-
dantagen och ladda bläddraren till den före-
slagna säkerheten till datorn, varefter öppnas
Vipu-tjänstens inloggningssida.

Inloggning och användarrättigheter

Till elektroniska stödansöknignens program
loggar man in till Vipu-tjänsten på adressen:
https://vipu.mavi.fi.

Till Vipu-tjänsten kan man logga in, men till
elektroniska tjänsterna behövs e-tjänsträttig-
heter. I huvudsak har gårdens odlare i första
hand behörigheten.

Den odlare som har e-tjänsträttigheterna kan
befullmäktiga övriga och också återta de be-
fullmäktigades e-rättigheter elektroniskt i Vi-
pu Gård – menyn Åtkomsträttigheter delen.
Nya bläddrings- ocn e-tjänsträttigheter kan
sökas från kommunen, och också återtas,
med blankett 457. En helt ny gårds e-tjänst-
rättigheter söks med blankett 456.
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Inloggning till Vipu-tjänsten

Till Vipuns elektroniska tjänst kan man logga
in via elektroniska tjänster.

Inloggningen elektroniskt öppnar tre olika in-
loggningsmöjligheter till Vipu-tjänsten

1. med bankens nätbankskod eller

2. mobil-id (till mobiltelefonens sim-kort an-
slutet elektronisk identifiering) eller

3. med elektroniskt personkort (HST-kort)

Om du väljer att använda bankkoderna, styr
systemet dig till bankens inloggningsfönster,
i vilken du ger dina personliga bankkoder och
lösenord och den av banken erhållna nyckel-
talslistan.

Då inloggningen har lyckats, styr program-
met dig tillbaka till Vipu-tjänsten. Inlogg-
ningen med bankkoderna är fullständigt sä-
kert, inga uppgifter förutom inloggningskoder
skickas mellan Vipu-tjänsten och banken.

Användningen av mobil-id får du anvisningar

på din egen mobiloperatörs hemsida eller på
adressen www.mobiilivarmenne.fi.

Du kan också logga in med HST-kortet, välj
sätt för identifiering ”Identifieringskort” och
använd som identifiering identifieringskortet
och kortläsare.

Kontakt till användarstödet

Du kan ta kontakt i frågor som gäller elekt-
roniska stödansökan och Vipu-tjänstens an-
vändning till ditt egna samarbetsområdets el-
ektroniska stödansökans sakkunniga person.
Hjälp får du både i frågor som gäller använ-
darrättigheterna, ifyllande av ansökan samt
användningen av programmet och problem i
samband med skickande av ansökan. Kontak-
ten sker genom att klicka på Användarstö-
det. Användarstödet öppnar en kontaktsida,
där du kan välja om du önskar hjälp per e-
post eller per telefon.

Val 1: ’Jag vill: Skicka en fråga/stödbegä-
ran’, välj Mottagare: Samarbetsområde och
skriv ditt ärende i meddelandefältet. Slutligen
klickar du på Skicka-knappen. Meddelande-
fältets post styrs direkt till det egna samar-
betsområdets rådgivare.

Val 2: ’Jag vill: Få stöd eller tilläggsuppgif-
ter om stödvillkor per telefon’, din egen kom-
muns kontaktuppgifter syns på skärmen.
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Sökandens uppgifter och anmälningar

Elektroniska tjänster

Miljöersättningens höstanmälan görs i Vipu-
tjänstens Elektroniska tjänster.

Genom att klicka på framsidans övrebalk
Elektroniska tjänster öppnas tidtabellen
för elektroniska tjänsterna. I skärmen finns
en förteckning för tjänstens olika delar under
varandra. Varje del har en tidslinje, som vi-
sar när del delens funktioner är öppna. Den
röda linjen visar nuläget. Välj Miljöersätt-
ningens höstanmälan.

Vänta i lung och ro, tills sidan är
helt laddad och alla bakgrundsuppgifter
kommer fram på skärmen!

Sökandens uppgifter och anmälningar

I bakgrundsuppgifter fältet visas stödsökan-
dens namn.

Nedan ser du följande gröna balk, av vilka
aktiva är endast de, för vilka du har an-
sökt om stöd för på våren i huvudstöd-
sansökan.

• Placering av flytgödsel på åker-
mark

• Återanvändning av näringsämnen
och organiska ämnen

• Växttäcke vintertid

Placering av flytgödsel på åkermark

Placeringen av flytgödsel anmäls basskif-
tesvis.

Alla gårdens basskiften kommer fram i för-
teckningen. I spridningsareal för stallgödsel
och organiskt gödselmedel – kolummen görs
anteckningar för de basskiftens för vilka åt-
gärden har förverkligats. För de basskiften,
för vilka åtgärden inte har förverkligats, be-
hövs inte göras någon anteckning.

I kolummen för stallgödsel och organisk göd-
selmedels spridningsareal finns uppgiftens in-
matningsfält, i vilken antecknas spridningsa-
realen. Spridningsareal är högst densam-
ma som basskiftets areal. Spridningsarea-
len antecknas med två decimalers noggran-
het. Spridningsarealen kan inte var noll (0).

Åtgärden betalas för spridningsarealen. Mins-
ka från din anmälda areal för den egentliga
skyddsremsans areal vid vattendragen, på vil-
ken du inte sprider gödsel.

Genom att klicka på Lägg till stallgöd-
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sels eller gödselmedelsslag öppnas under
en rad, i vilken du kan ge närmare uppgif-
ter om stallgödsel – eller gödselmedelsslaget
samt utspridningsmängden och utspridnings-
datum.

Spridningsmängden skall vara i åtgärden
minst 20 kubikmeter per hektar och år.

Förbindelseperioden börjar 1.5.2015. För åt-
gärden kan betalas för gödsel som spridits
från 1.5.2015. Observera också vid anmälan
den sista tillåtna spridningsdagen på hösten.
Gödsel och organiska gödselmedels sprid-
ninng är tillåten till slutet av oktober. Obs!
Spridning av gödsel är undantagsvis tillå-
ten på basen av väderleksförhållanden till
31.11. Om du sprider gödsel under novem-
ber månad, gör anmälan till kommunens mil-
jöskyddsmyndighet före utgången av oktober
månad.

Jag tar ställning till om som spridning-
sutrustning används mullrik eller placerande
utrustning.

Kom ihåg att returnera överlåtelseavtal (t.ex
bilagsbl. 465L), betalningskvitto eller frakt-
eller forsedel som visar anskaffning och
mängd av slam, urin eller flytande organiskt
gödselmedel som kommer utifrån gården se-
nast 30.10. till landsbygdsnäringsmyn-
digheten.

Återanvänding av näringsämnen och
organiska ämnen

Återanvändning av näringsämnen och orga-
niska ämnen anmäls basskiftesvis.

Spridningsarealen är högst densamma
som basskiftets areal. Spridningsarealen
antecknas med två decimalers noggranhet.
Spridningsarealen kan inte vara noll (0).

För åtgärden betalas för spridningsarealen.
Minska från din anmälan verkliga skyddsrem-
sornas areal vid vattendragen, på vilka du inte
sprider gödsel.

Ifall du tar emot gödsel eller gödselmedel,
skall du anmäla den överlåtande gårdens lä-
genhetssignum. Om du tar emot material
från tillverkare, som inte har lägenhetssig-
num, anteckna materialets tillverkares namn.

Genom att klicka på Lägg till stallgöd-
sel eller gödselmedelslag öppnas under
en rad, där man kan ge närmare uppgifter
om stallgödsel- eller gödselmedelslaget samt
spridningsmängden, torrsubstanshalt % och
spridningsdatum.

Spridningsmängden skall i åtgärden vara
minst 15 kubikmeter per hektar och år.

Det spridda materialets torrsubstanshalt skall
vara minst 20 procent.

Förbindelseperioden börjar 1.5.2015. För åt-
gärden kan betalas för gödsel som spridits
från 1.5.2015. Observera också vid anmälan
den sista tillåtna spridningsdagen på hösten.
Gödsel och organiska gödselmedels sprid-
ninng är tillåten till slutet av oktober. Obs!
Spridning av gödsel är undantagsvis tillå-
ten på basen av väderleksförhållanden till
31.11. Om du sprider gödsel under novem-
ber månad, gör anmälan till kommunens mil-
jöskyddsmyndighet före utgången av oktober
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månad.

Kom ihåg att returnera anmälan om den an-
vända fasta gödsel, torr fraktion som sepa-
rerats från stallgödsel, jordförbättringsmedel
eller växtunderlag enligt lagen om gödselfa-
brikat i överlåtelseavtal (t.ex bilagsbl. 465L),
betalningskvitto eller frakt- eller forsedel som
visar anskaffning och mängd senast 30.10.
2015 till landsbygdsnäringsmyndigheten.

Åkrarnas växttäcke vintertid

Anmäl åtgärdens areal basskiftesvis. Den
anmälda arealen kan vara mindre än bass-
kiftets areal.

Genom att klicka på balken öppnas basskif-
tet. För basskiftet visas två tabeller enligt den
om basskiftet hör till riktningsområdet eller
inte.

Anmäl växttäckesarealen basskiftesvis. An-
mäl på basskiftet den areal som är som växt-
täcke med två decimalers noggranhet. För
skiften som är i gemensamt bruk visas en-
dast gårdens anmälda jordbruksskiftens areal
sammanlagt.

Observera, att för lätt bearbetat växt-
täcke räknas på riktningsområdet högst
20% enheter till växttäcke som erhåller
ersättning.

Till riktningsområdet exempel: 100 ha

varav 70 ha säd och 30 ha grönträda. För sä-
desåker har av stubben 15 ha lätt bearbetats
och 25 ha obearbetad stubb för sädesåker och
resten av sädesåkern har plogats. Grönträdan
bevaras över vintern. Växttäckets areal är 15
ha lätt bearbetat stubb för sädesåker, 25 ha
oberarbetat stugg för sädesåker och 30 ha
grönträda, totalt 70 ha, eller i detta fall 70
% av arealen. Till gården betalas då ersätt-
ning enligt 60%, eller 36 €/ha. Utbetalnin-
gen grundar sig i detta fall på att sädesskif-
tens areal är 70 ha, för trädorna kan inte be-
talas. Totalt 70 ha ’ 36€/ha = 2520 €. Om
den lätt bearbetade arealen skulle t.ex i detta
fall varit 30 ha, skulle som växttäcke vintertid
räknats 20 ha (20%) av den lätt bearbetade
arealen, eller då skulle den beräknade växt-
täckesarealen vara 75% och ersättningsnivån
skulle vara densamma (60%).

Till övriga arealens exempel: 100 ha, va-
rav 70 ha säd och 30 ha grönträda. Av sä-
desåkerns stubb har 35 ha lätt bearbetats och
10 ha är obearbetad stubb av sädesåker, res-
ten av sädesåkerns stubb är plogat. Grönträ-
dan bevaras över vintern. Växttäckets areal
är 35 ha lätt bearbetat stubb av sädesåker, 10
ha obearbetad stubb av sädesåker och 30 ha
grönträda, totalt 75 ha, eller i detta fall 75%.
Till gården betalas ersättning enligt 60%, el-
ler 11 €/ha. Betalningsgrunden är i detta fall
sädesskiftens areal 70 ha, för trädan kan inte
betalas. Totalt 70 ha ’ 11€/ha = 770 €.

Sammandrag och skickande

Fyll i dina erfoderliga uppgifter, spara dem
och skriv in din e-postadress, till vilken bek-
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räftelsemeddelandet skickas. Därefter skickas
ansökan genom att klicka på knappen Skic-
ka till handläggning.

Till slut kan du skriva ut dina inskickade upp-
gifter med knappen Skriv ut ansökning-
suppgifter.

Spara dina uppgifter på din dator i pdf-versi-
on eller alternativt skriv ut på papper.

Du kan återta din inskickade ansökan genom

att klicka på Återta returnerad ansökan.
Vid ändring av din ansökan, kom ihåg att
spara uppgifterna och skicka ansökan igen till
handläggning.
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UTSKRIFT AV ANVISNING

Du kan vid behov skriva ut anvisningen åt dig
själv i pdf-format. Kom dock ihåg att med
jämna mellanrum kontrollera om anvisningen
har uppdaterats t.ex efter en versionsuppda-
tering.

Anvisning för utskrift

Anvisningens utskrift görs så att man rade-
rar från bläddrarens rubrik texten efter sista
snedstrecket( /) och skriver istället pdf och
godkänner med enter. Systemet bildar efter
detta av publiceringen en pdf-fil, som du kan
spara åt dig själv eller skriva ut på papper.
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