
STÖDINFO 2019

Sekreterarnas tips - Landsbygdssekreterarna



Innehåll

• Presentation av Livsmedelsverket

• Tidtabellen för vårens stödansökan

• VIPU-tjänsten

• VIPU-kartan 2.0

• Huvudstödansökan

• Påminnelser



www.livsmedelsverket.fi
ww.ruokavirasto.fi

http://www.livsmedelsverket.fi/


Tidtabellen för stödansökan och 
ändringar som rör ansökan



Tidslinje för stödansökan
Mars April Maj Juni Juli

Samlad stödansökan t.o.m. 
17.6

Försenings-
dagar



• I början av april

• Innehåller  
• Information om när stödansökan inleds

• Information om de viktigaste ändringarna

• Innehåller inte förhandsifyllt material om 
gårdsbruksenheten
• Basskiftesuppgifterna fås från Vipu eller kommunen 

(rapport)

Post till jordbrukarna





VIPU tjänstens första sida



VIPU tjänstens första sida



Uppgifter om förbindelser och avtal



Delaktiga



Åtkomsträttigheter



Ansökta stöd



Stödsammandrag



Stödsammandrag



Stödrättigheter



Stödrättighetsblankett 103A



Uppgifter om djurhållningen



Uppgifter om djurhållningen



Historia



Elektroniska stödansökan



Elektroniska stödansökan



Vipu karta 2.0



Innehåll

• Basskiftesändringar
• Basskiftet tas bort ur jordbruksanvändning

• Förevisning av nya kartan
• Användargränssnitt

• Skapande av jordbruksskiften

• Nya kartnivåer
• Flyghavre, fastighetsgränserna och livliga vägar



Basskiftesändringar



Basskiftesändringar

• Öppna elektroniska tjänster, välj där basskiftesändringar

26Esityksen nimi1.4.2019



Basskiftesändringar, som ifjol

• Sammanslagningar, delningar och grundande av nya basskiften
rekommenderas att utföra före 30.4.2019? Går också att göra senare.
• Görs i fliken Basskiftesändringar

• Odlaren kan i den elektroniska tjänsten se när ändringarna är behandlade

• Gränskorrigeringar görs i samband med att man fyller i själva
Huvudstödansökan
• På skiften som är ersättningdugliga inom miljö/LFA: Inte möjligt att lägga till arealer (t.ex. kanter som

nyodlats)

• Gränsfel som alltid funnits kan korrigeras



Basskiftesändringar

• I stödtillämpningens basskiftesadministration kan basskiftesändringar göras
tills odlaren gjort förhandsifyllningen av jordbruksskiften. 
• Funktionen förhindras även om endast ett förslag av jordbruksskiften gjorts

eller huvudstödsansökan behöver inte vara inskickad

• Nytt i Vipu ”Basskiften tas bort ur jordbruksanvändningen”
• Växtkod ”Permanent icke odlat”

• Kommunen behandlar borttagandet -> godkänner/avslår. Skiftet återgår som
aktivt om det avslås. 

• OBS! Om basskiftet går ur odlarens besittning används inte denna funktion. 
I sådana fall väljs funktionen Ta bort från gårdens besittning.



Basskiftesändringar forts.

• I Vipu-tjänsten ansluter du dina nya basskiften under tilläggsfunktioner, du behöver veta 
hela basskiftessignumet:

Funktionen ”ta skiftet ur gårdens besittning” =  är endast för skiften som far till annan odlare



Basskiftesändringar



Användargränssnitt
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Användargränssnitt



Användargränssnitt



Användargränssnitt



Användargränssnitt

• Efter fästande matas in 
de växter som odlas 
jordbruksskiftesvis

• Val av jordbruksskifte på 
kartan eller från 
sidobalken (A | B | C)



Användargränssnitt

• Efter fästande matas in 
de växter som odlas 
jordbruksskiftesvis

• Val av jordbruksskifte på 
kartan eller från 
sidobalken (A | B | C)



Kartnivåer



Kartnivåer

• Nytt för år 2019
• Flyghavre

• Grönt – fritt från flyghavre, Gult – lindrigt besmittat, rött – kraftligt besmittat

• Fastighetsgränserna
• Fastighetens gränser på karta från MML (Lantmäteriverket) register. Att observera, att

fastighetens gräns inte är samma sak som basskiftets gräns

• Fastighetsbeteckningen kan fås t.ex från paikkatietoikkunas eller karttapaikka.

• Livliga vägar
• Villkor för grundande av viltåkrar

• Föregående års basskiften



Kartnivåer

• Nivåer från tidigare
• Utfallsdiken

• Vattendrag

• Grundvatten

• Natura 2000

• Lutning

• 4- och 5-åriga vallar, permanenta vallar
• Nytt fyraåriga  

• Saneringsväxter



Exempel på flyghavre och  ”livlig väg”-nivåerna

Livlig väg



Huvudstödansökan



Huvudstödsansökan – Stöd som ansöks
OBS! 

Sammanslutning, bolag 
osv.

Kolla i stödprognosen 
om ni 
är osäkra på vilka stöd 
ni ska kryssa i!



Bilagor till Huvudstödsansökan

• Bilagor kan bifogas!
1. Intyg över odlingskontrakt för sockerbeta (en sida)

2. Odlingskontrakt för stärkelsepotatis

3. Garantibevis för hampa

4. Bilaga till stöden till unga jordbrukare (ändringar i gårdens ägande/besittningsföhållanden)

• Bilagorna ska vara i PDF-format och de får vara högst 5 Mb (megabit) stora

• OBS! Om man återtar en ansökan som innehållit bilagor måste bilagorna läggas till på nytt när 
ansökan skickas in igen.



Påminnelser



Påminnelse – Hantering av avrinningsvatten

• Kom ihåg att lägga till de basskiften som kommit i besittning, som en annan gård har haft i åtgärden 

• Om du delat/sammanslagit skiften så kommer de gamla basskiftesnumrorna att vara gråa i denna lista, så att du ska 
komma ihåg att lägga till det nya basskiftessignumet!

Hemskiftet

Utskiftet



VIPU-rådgivaren

• Vipurådgivaren innehåller många paneler, kom ihåg att gå 
igenom allihop!



VIPU-rådgivaren-Stödrättigheter



Skicka in stödansökan!



Skicka in stödansökan!



Skadeersättningar

Rovdjursskador

• Orsakade av varg, lodjur, björn och järv

• Kontakta också jaktvårdsföreningens 

rovdjurskontaktperson

Fridlysta fåglar

• Vitkindade gäss och tranor

Hjortdjursskador på åker

• Dovhjort,kronhjort, älg och vitsvanshjort



Force majeure

• Kom ihåg att anmäla till landsbygdskansliet om gården t.ex. drabbas av en 
djursjukdom, brand m.m.

• Om gården drabbas av en djursjukdom kan detta betraktas som force 
majeure gällande t.ex. djurtäthetskravet för kompensationsersättningens 
husdjursförhöjning.



Netposti

• Netposti är en avgiftsfri tjänst som tillhandahålls av Posten. I Netposti får 
du de samma breven som du annars skulle få på papper. E-brevet kan vara 
en faktura, en lönespecifikation, ett brev från en myndighet eller t.ex. ett 
meddelande från hälsocentralen.

• De elektroniska brev som du tar emot arkiveras och bevaras automatiskt 
avgiftsfritt så länge som du är användare.

• https://www.posti.fi/privatkunder/tjanster/netposti.html

https://www.posti.fi/privatkunder/tjanster/netposti.html



