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Tidtabellen för den samlade stödansökan

• Andra datum

- Krav på utbildning om miljöersättning 30.4.2017.

- En gård som ansöker om ny ekoförbindelse ska begära att få ansluta sig till 

ekokontrollen redan 2.5.2017.

• Förseningsdagar 

– Nationella stöden (25)

– Andra stöden (25) 
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Basskiftesändringar

• Sammanslagningar, delningar och grundande av nya basskiften är det 

skäl att göra före 30.4.2017 .

• På det sättet får SA-områden tillräcklig med behandlingstid. 

– Odlaren söker om stöd på de rätta och med de godkända arealerna. 

– Ersättnings- och/eller förbindelseuppgifterna

– I Vipurådgivarens beräkning används de rätta ersättnings- och

förbindelseuppgifterna

• Odlaren kan i den elektroniska tjänsten följa med behandlingens

framskridande i behandlingsskeden. 

• I år är det inte möjligt att lägga till 10 ar till ett befintligt basskifte. Om

nyröjningar vill tas med i stödansökan måste ett nytt basskifte grundas.

Odlarens gjorda gränskorrigeringar skickas till behandling i kommunen i 

samband med att Huvudsstödsansökan skickas in. 
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VIPU-tjänsten
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Elektroniska stödansökan

• Adressen till VIPU-tjänsten är https://vipu.mavi.fi/login.jsp

eller via www.mavi.fi och väljer E-tjänster i högra hörnet

• När man loggat in på VIPU-tjänsten, klicka på Elektroniska 

tjänster
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Elektroniska tjänster

• Välj från kalendern huvudstödansökan (skärmen ännu inte 

uppdaterad)
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IFYLLANDET AV STÖDANSÖKAN

– Börja med att gå in på Basskiftesändringar och gå igenom

basskiften och kontrollera om:

• Basskiften ska läggas till/tas bort (t.ex. nya arrenden)

• Sammanslagningar/delningar av basskiften

• Granska kartorna om gränskorrigeringar behöver göras

– När man går in basskiftesändringar frågar programmet om

förhandsifyllningen av uppgifter: 

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

• Uppgifter från odlingsplaneringsprogrammet

• Basskiftesuppgifter
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IFYLLANDET AV STÖDANSÖKAN

– Basskiften som har fler än ett jordbruksskifte ritas på kartan 

genom vilket man får jordbruksskiftets areal.

– Bas- och skiftesuppgifterna inmatas på samma sätt som 

föregående år

– Var noggrann med jordbruksskiftenas växtkoder
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Skiftesuppgifter och växtkoder 1/2

Vallar och trädor 

Ettårig hö-, ensilage- och färskfodervall 

Ettårig betesvall 

Ettårig utsädesvall, en växtart 

Flerårig hö-, ensilage- och färskfodervall 2 – 5 år 

Flerårig betesvall 2 – 5 år 

Naturbete och naturäng 

Gröngödslingsvall 

Gröngödslingsvall (ej miljöförbindelse) 

Flerårig miljövall 

Skyddszon (förbindelse fr.o.m. 2015) 
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Skiftesuppgifter och växtkoder 2/2

Vallar och trädor forts.

Naturvårdsåker, vallväxter minst 2 år i rad 

Mångfaldsåker, vilt 

Mångfaldsåker, landskap 

Mångfaldsåker, äng 1. och 2. året (högst 2 år på samma skifte)

Skyddsremsa, flerårig vall 

Grönträda (vall och äng) 

Grönträda (vilt och landskap) 

Stubbträda 

Svartträda 
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Kartnivåerna

– I Kartfönstret olika nivåer

• Permanenta vallar (före

stödansökan)

• Vallår 5 (före stödansökan)

• Föregående års

jordbruksskiften
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Huvudsstödsansökan  – Skiftesuppgifterna 

sammandrag

• Nytt i Sammandrag av 

skiftesuppgifter –delen

visar sammandrag över

arealerna: 

– Jordbruksskifte

– Basskiftens

ersättningsberättigande

– Miljöersättninggens

förbindelseuppgift

– Ekoförbindelsen

– På basen av till eko eller

övergångsskeden anmälda

arealen
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Huvudstödsansökan – Stöd som ansöks

På Stöd som ansöks –

mellanbladet har förtydligats 

platsen för stödens 

ansökningskryss.

– Texten för Miljöersättning 

och/eller miljöstödets 

kryss och skärmen har 

förtydligats.  

– Den gråa mellanbalken 

har tagits bort. 
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Huvudstödsansökan – Stöd som ansöks – Hantering 

av avrinningsvatten

• Val av miljöersättningen förhandsifyller

åtgärdsskiften med Avrinningsvattnens

åtgärden från föregående år

• Odlaren kan göra korrigeringar till

arealerna

• Lägg till de basskiften som kommit i 

besittning, som en annan gård har haft

i åtgärden

• Kontrollera Tilläggsuppgifter

– Skiftesvisa tilläggsuppgifter
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Preliminär uppskattning av stöd som beviljas
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Stödrättigheter
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• Vipurådgivaren innehåller många paneler, kom ihåg att gå igenom 

allihop!



Problem med stödansökan

• Om ni får problem med elektroniska stödansökan kan det 

hjälpa att tömma mappen temporära internetfiler

• I Google Chrome- klicka på de tre prickarna uppe i högra 

hörnet->Klicka på Historik->Klicka en gång till på Historik 

och sedan rensa webbinformation

• Internet Explorer-Klicka på kugghjulet uppe i högra hörnet-

>Internet alternativ->Under webbhistorik klicka på Ta bort

• Mozilla Firefox->Klicka på de 3 strecken uppe i högra 

hörnet->Historik->Rensa ut tidigare historik
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Blanketter 2017
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Blanketter

• Blanketterna för den samlade stödansökan 2017

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

– Obligatoriska blanketter att lämna in

• Inga blanketter slopas 2017

• Pappersblanketter kan skrivas ut från Mavis webbplats

Mavi.fi –> Guider och blanketter-> Odlare

• Som det nu ser ut kommer blanketterna att tas bort ur 

suomi.fi i slutet av juni.
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Övrigt gällande stödansökan
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Överföring av stödrättigheter

• Stödrättigheterna utgör grunden för utbetalning av grund-

och förgröningsstödet samt EU:s stöd till unga odlare.

• Kontrollera från VIPU-tjänsten vilka överföringar som ska 

förnyas.

• Överföringarna görs på blankett 103B och 103A.

• Överlåtande gårdens 103A används och den kan skrivas ut 

från VIPU eller fås från landsbygdskansliet.

• Överföringen inlämnas till överlåtarens hemkommun.

• Alla som är ägare till stödrättigheterna enligt blankett 103A 

skriver under blankett 103A OCH 103B om det inte finns en 

fullmakt. 
27.3.2017
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Miljöförbindelser år 2017

• Inga nya 5-åriga förbindelser

– en befintlig förbindelse kan överföras eller delas (blankett 160)

• Ny areal kan inte fogas till förbindelserna

– inte 0,1 ha stora ökningar som i fjol, inte heller nyskiftesarealer

• Areal som i fjol omfattades av en förbindelse är förbindelseareal, om 

den år 2017 innehas av nån som har ingått förbindelsen  en 

förutsättning för att betalning ska fås

– I annat fall slutar arealen omfattas av förbindelsen  ingen 

betalning i år eller de följande åren
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Förgröning: Permanent gräsmark

• Mängden permanent gräsmark i förhållande till referensarealen steg 

år 2016

– Ingen skyldighet att återställa permanent gräsmark 
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Stödbetalningar



Exempel: Mjölkgård i området C2, ca 100 ha och 50 mjölkkor
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Exempel: spannmålsgård, ca 130 ha
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Utbetalningstidtabell, våren 2017

27.3.2017Utbildning om stödansökan 201727

Månad Stödtypens namn Mer information

Februari Uppfödning av lantraser - restbelopp, 15 %

Mars Stöd för minskad mjölkproduktion
- betaln. för oktober–december, 100 %

Mars–

april
Lagringsstöd för trädgårdsprodukter - utbetalningsprocent 100 %

April Stöd för växthusproduktion
- förskott, 60 %

April

Nationella husdjursstöd

- nordl. stöd för nötkreatur, tackor och hongetter

- frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning 

- restbelopp för 2016, 25 %

- förskott för 2017, 75 % 

April

Miljöavtal (2014–2020)

- skötsel av jordbruksnaturens mångfald och 

landskapet

- skötsel av våtmark

- restbelopp, 15 %

April Stöd för minskad mjölkproduktion - betaln. för november–januari,100 %



Våren 2017, forts.
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Juni EU:s bidrag för nötkreatur
- perioden 16.9–31.12.2016, 30 %

Juni EU:s bidrag för mjölkkor - perioden 16.9–31.12.2016, 30 %

Juni
- EU:s får- och getbidrag

- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar
- 100 %

Juni Ersättning för djurens välbefinnande - restbelopp, 50 %

Juni Grundstöd och förgröningsstöd - restbelopp, 5 % 

Juni Stöd till unga jordbrukare (EU)
- restbelopp, 5 %

Juni Bidrag för jordbruksgrödor
- restbelopp, 5 %

Juni
Kompensationsersättningens

husdjursförhöjning
- 100 %

Juni Miljöersättning - restbelopp, 15 %

Juni Ekologisk produktion
- restbelopp, 15 %

- husdjursförhöjning 100 %

Juni

Miljöavtal (2014–2020)

- tran-, gås- och svanåkrar - restbelopp, 15 %



EFTERSTRÄVAD UTBETALNINGSTIDTABELL
HÖSTEN 2017
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MÅNAD STÖDTYPENS NAMN MER INFORMATION

t.ex. utbetalningsprocent

SEPTEMBER Extraordinärt anpassningsstöd till 

mjölkproducenter

- 100 %

SEPTEMBER Transportstöd för sockerbeta - 100 %

OKTOBER Kompensationsersättning (åker) - Förskott, ca 75 %

OKTOBER Ekologisk produktion (växtodl.) - Förskott, ca 75 %

OKTOBER Växthusstöd - 2:a posten, 40 %

OKTOBER Stöd per djur för renhushållning - 100 %

OKTOBER Stöd för biodling enligt antalet bisamhällen - 100 %

NOVEMBER Miljöersättning (miljöförbindelse) - Förskott, ca 75 %

NOVEMBER Miljöavtal (2014–2020)

- Skötsel av våtmark

- Skötsel av jordbruksnaturens mångfald och 

landskapet

- Tran-, gås- och svanåkrar

- Förskott, ca 75 %

NOVEMBER Avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 

(programperioderna 1995–1999, 2007–2013)

- 100 %
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NOVEMBER Uppfödning av lantraser - Förskott, ca 75 %

NOVEMBER Avtal om odling av ursprungsväxter - 100 %

NOVEMBER Ersättning för djurens välbefinnande, 1.1 –30.6. - Förskott, 50 %

DECEMBER Grundstöd - Förskott, ca 95 %

DECEMBER Förgröningsstöd - Förskott, 95 %

DECEMBER Stöd till unga jordbrukare (EU) - Förskott, 95 %

DECEMBER Bidrag för jordbruksgrödor - Förskott, 95 %

DECEMBER Kompensationsersättning (åker) - Restbelopp, ca 25 %

DECEMBER Nationella åkerstöd

- Allmänt och nordligt hektarstöd

- Stöd till unga odlare, stöd för sockerbeta

- 100 %

DECEMBER EU:s bidrag för mjölkkor, 1.1–15.9. - Förskott, ca 70 %

DECEMBER EU:s bidrag för nötkreatur, 1.1–15.9. - Förskott, ca 70 %

HÖSTEN 2017, forts.


