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Kan sökas 2018
• Nyskiftesarealer (ägoreglering) som ersättningsberättigande (max. 5 ha) → till 
miljöersättning, ekoersättning och kompensationsersättning

• Miljöavtal

• Ekoproduktion

Kan inte sökas 2018
• Miljöförbindelse

• Icke-produktiva investeringar

• Avtal om uppfödning av lantraser



Nytt för förgröningsstödet (på C-området)

 Måste odla minst 2 olika grödor, huvudgrödan får uppta
högst 75 % av åkerarealen, dvs. måste odla minst 25 % av 
andra grödor (kontrolleras under tiden 30.6-31.8)

Undantag från kravet på 2 grödor:

gårdar med mindre än 10 ha

gård med ekoavtal

gård där över 75 % av åkerarealen är vall, träda och/eller baljväxter
(permanenta grödor och permanent gräsmark tas inte med i beräkningen)

gård där över 75 % av jordbruksmarken är permanent gräsmark och/eller vall

Jordbruksmark = åkerareal + permanenta gräsmarker + permanenta grödor
3



JA NEJ

Är gården en ekogård som är befriad från förgröningskraven

Under
10 ha

Över
10 ha

Gårdens åkerareal är

Är gårdens vall-, trädes- och baljväxtareal över 75 %

NEJ

Gården ska odla 

minst  

2 grödor

JA

Gården befrias från åtgärden 

diversifiering av grödor

Huvudgrödans andel får vara högst 75 %



Nytt för LFA 2018

• För gröngödslingsvall betalas ingen ersättning det fjärde året

• Stödnivån sjunker med 5 €/ha i hela landet

Stödsökanden besitter hästen ensam eller tillsammans med en familjemedlem: 

Kravet uppfylls när hästen är i:

• stödsökandens och dennes makes/makas gemensamma ägo eller besittning

• stödsökandens och dennes minderåriga barns (ett eller flera) gemensamma ägo eller besittning

• stödsökandens och dennes makes/makas samt minderåriga barns (ett eller flera) gemensamma 
ägo eller besittning.

+ makens/makans och barnets/barnens namn och personbeteckningar



LFA 2015-2020 (237 €/ha)

• 1-årig förbindelse

• Skiftet måste ha ersättningsduglighet

• Djurgårdsstatus inom tilläggsdelen om man uppfyller kravet

0,35 de/ha + 60 €/ha+

• Minimiareal för stöd 

• Allmänt 5 ha

• i skärgården 3 ha

Max 25 % träda, NVÅ 

och skyddszonsvall



Nytt för nordligt hektarstöd 2018

Krav på att bärga skörd av frilandsgrönsaker:

 Målet är att förhindra skenbar odling

 Om odlaren inte bärgar skörd måste han/hon meddela om force majeure ELLER återta 

det nordliga hektarstödet för skiftet

 Force majeure kan vara väderleksförhållanden eller en annan exceptionell situation



Nationella stöd

Nordliga hektarstödet

 Minimiareal 5 ha stödberättigad åker

 Minimiareal för trädgårdsväxter 1 ha stödberättigad åker

 Vete 0 €, Råg 75€, sockerbetor 100 €, stärkelsepotatis 100 €, frilandsgrönsaker 350 €, 

proteinväxter (blandning med över 50 %) 45 €, andra växter (ryps/raps/lin m.m.) 75 €

Allmänt hektarstöd

 De flesta grödor i stödregionen, C2 och (C:s skärgårdsdelar)

 10 €/ha (20 €/ha)
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Allmänt krav : tvärvillkoren!



Nationella stöd

Nationella stödet för sockerbeta 350 €/ha
 Minimiåkerareal 5 ha 

 Beviljas bara för sockerbetor ämnade till sockerproduktion

Stöd till unga odlare 40 €/ha

 Samma krav som i EU:s unga odlare stöd
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Allmänt krav : tvärvillkoren!



Ändringar i stödet till unga jordbrukare (EU och nationellt)

Inga ändringar för dem som etablerat sig före år 2014

– För dem som etablerade sig 2010-2012 har 5-årsperioden gått ut

– De som etablerade sig 2013 kan betalas stöd ännu år 2018

De som etablerat sig 2014 eller senare

– Stöd ska sökas första gången under de fem år som följer på etableringsåret för att stödet ska kunna betalas

– Stöd kan betalas fem år i följd med början från den första ansökan om stöd till unga jordbrukare

T.ex.: Jordbruket etablerades år 2016. Stödet ska sökas första gången mellan etableringsåret + 5 dvs. 2016 -

2021. Jordbrukaren lämnar in den första ansökan år 2018. Stödet betalas åren 2018 -2022.



Ändringar för miljöersättningen



Saneringsgröda



Skiftesvisbokföring och markkarteringar: Hur gör man?



Skiftesvis bokföring (25 % av 54 €/ha)

• De årliga skiftesvisa (per jordbruksskifte) odlings-
åtgärderna skall skrivas upp

• Bör minst finnas: 
• skiftets signum

• areal

• gröda

• bearbetningar (datum, slag)

• gödsling (datum, sort, mängd)

• sådd (datum, sort, utsädesmängd)

• växtskydd (datum, preparat, mängd, orsak)

• skörd (datum, slag, mängd)

• Övriga anteckningar: t.ex. fosforutjämning, åkerrenar, skyddsremsor, 
fröblandningar (%)



Markkarteringar (25% av 54 €/ha)

• För att kunna gödsla smart och förmånligt och ändå fylla växtens 
näringsbehov – krävs en tillförlitlig markkartering

• Tas på alla skiften med skördeväxt, även om de inte gödslas!

Orsak: 25 % av 54 €/ha fås som ersättning för att man gör 

markkarteringar

• Alla basskiften över 0,5 ha skall ha egna prov
• Undantag trädor, NVÅ-vall, skyddszonsvall, gröngödslingsvall och

mångfaldsåkrar om de inte gödslas

• Basskiften över 5 ha skall ha 1 prov/påbörjad 5 ha



Vilka skiften måste ha en markkartering?

• Alla skiften med en vanlig odlingsväxt

t.ex.: spannmål, fodervallar, betesvallar, matpotatis,     
trädgårdsväxter

• Saneringsgrödor

• Fleråriga miljövallar (de 5-åriga)

• Grönträda, NVÅ-vall, gröngödslingsvall och
mångfaldsåkrar (vilt, landskap och äng) om de gödslas vid
anläggning



Namn: Pelle på Landet                                                 Lägenhetssignum: xxxxxxxxx

SKIFTESVIS BOKFÖRING ÅR 2018

Jordbruksskiftets namn eller nummer: Paradiset Areal: 6,51 ha

Förfrukt senaste år: Korn

Växtslag detta år: Havre Sort: Tiitus



Provets anlänt till analys Jordart:                 Mullhalt:                          P: (t.ex. dålig eller god)

Max för miljöstöd:    N kg/ha     P kg/ha     Se tabell 1, 3, 4, 5 eller 7 i förbindelsevillkoren

Provet anlänt till analys Jordart: Mullhalt: P: (t.ex. dålig eller god)

Max för miljöstöd:    N          kg/ha     P kg/ha Se tabell 1, 3, 4, 5 eller 7 i förbindelsevillkoren

Miljöstödsmax för skiftet (medeltal)  N  kg/ha   P kg/ha      Kan inte tas medeltal om kolumnen har streck

(Då måste skiftet delas in i skilda gödslingsskiften för jordbruksskiften med streck) 



Pelle på landet



Provets anlänt till analys 20.5.2015 Jordart: Mulljord Mullhalt:  - P: Försvarlig (t.ex. dålig eller god)

Max för miljöstöd:    N kg/ha     P kg/ha     Se tabell 1, 3, 4, 5 eller 7 i förbindelsevillkoren

Provet anlänt till analys 20.5.2015 Jordart: Fin mo Mullhalt: Mullhaltig P: Tillfredsställande (t.ex. dålig eller god)

Max för miljöstöd:   N kg/ha P kg/ha     Se tabell 1, 3, 4, 5 eller 7 i förbindelsevillkoren

Miljöstödsmax för skiftet (medeltal)  N kg/ha   P kg/ha    

Areal: 6,51 ha



Gödslingsreglerna

KVÄVE (N)

• Nivån bestäms på basis av markkarteringens mullhalt

Exempel ur tabellen:     
mf och mh mr mmr

Jordarterna: 

Alla mulljordar och

alla torvjordar



Provets anlänt till analys 20.5.2015 Jordart: Mulljord Mullhalt:   - P: Försvarlig (t.ex. dålig eller god)

Max för miljöstöd:    N 60 kg/ha P     kg/ha     Se tabell 1, 3, 4, 5 eller 7 i förbindelsevillkoren

Provet anlänt till analys 20.10.2016 Jordart: Fin mo Mullhalt: Mullhaltig P: Tillfredsställande (t.ex. dålig eller god)

Max för miljöstöd:   N 100 kg/ha P kg/ha Se tabell 1, 3, 4, 5 eller 7 i förbindelsevillkoren

Miljöstödsmax för skiftet (medeltal)  N 80 kg/ha P       kg/ha    



FOSFOR (P)
• Nivå enligt markkarteringens bördighetsklass

• Fosforutjämning möjligt (under 2-5 år)

• Stallgödselundantag får användas ENDAST om fosfor inte

tillsätts via konstgödsel eller annat

Exempel ur tabellen:
Bördighetsklass Dålig Rätt dålig Försvarlig Tillfredsställande God Hög Betänkligt hög

Spannmål, oljeväxter, 
baljväxter 34 26 16 10 5 0 -

Spannmål, oljeväxter, 
baljväxter, med 

stallgödselundantag 34 26 16 15 15 - -

Ett- och fleråriga 
fodervallar, rörflen 

skördeåret 40 32 24 14 5 - -

Ett- och fleråriga 
fodervallar, rörflen 

skördeåret med 
stallgödselundantag 40 32 30 30 20 - -

0 betyder att man
får gödsla i denna
klass endast om
man har högre
skördenivåer

Fosforgödsling
FÖRBJUDEN



Provets anlänt till analys 20.5.2015 Jordart: Mulljord Mullhalt:   - P: Försvarlig (t.ex. dålig eller god)

Max för miljöstöd:    N 60 kg/ha     P 16 kg/ha     Se tabell 1, 3, 4, 5 eller 7 i förbindelsevillkoren

Provet anlänt till analys 20.10.2016 Jordart: Fin mo Mullhalt: Mullhaltig P: tillfredsställande (t.ex. dålig eller god)

Max för miljöstöd:   N 100 kg/ha P 10 kg/ha Se tabell 1, 3, 4, 5 eller 7 i förbindelsevillkoren

Miljöstödsmax för skiftet (medeltal)  N 80 kg/ha P 13 kg/ha    



Skördemålsättning: 5000 kg/ha Uppnått år: 2014 Något av de 5 senaste åren (2018:  2013 – 2017)

Ökas mängden enligt uppnådd skörd:  N + kg/ha   P +     kg/ha     Se tabell 2 (N) och tabell 6 (P)

Minskas från föregående år: P -____   __ kg/ha    Gödslad P från föregående år, om grödan ej skördats

Miljöstödsmaximum N  80 kg/ha P 13 kg/ha (gödslingsnivå utan förhöjning från förhöjd skördenivå)

Högsta möjliga gödslingsnivå N  kg/ha  P  kg/ha 



Skördenivåkorrigering
• Om gården kan påvisa att ett skifte/gården har haft större skördemängd något år under de senaste 5 

åren

• Skiftesberoende!



Skördemålsättning: 5000 kg/ha Uppnått år: 2014 Något av de 5 senaste åren (2018:  2013 – 2017)

Ökas mängden enligt uppnådd skörd:  N + 20 kg/ha   P + 3 kg/ha     Se tabell 2 (N) och tabell 6 (P)

Minskas från föregående år: P -____   kg/ha    Gödslad P från föregående år, om grödan ej skördats

Miljöstödsmaximum N 80 kg/ha   P 13 kg/ha  (gödslingsnivå utan förhöjning från förhöjd skördenivå)

Högsta möjliga gödslingsnivå N 100 kg/ha P 16 kg/ha 

Högsta möjliga gödslingsnivå för P (stallgödselundantag) P  kg/ha  Ingen korrigering för skördenivå för fosfor (Tabell 5)

(Försvarlig:  kg/ha, God:  kg/ha, Medeltal:  kg/ha)

Gäller för spannmål, oljeväxter, baljväxter och för ett- och fleråriga vallar men inte på hög och betänkligt hög p-nivå



Stallgödsel

• Både kväve och fosfor räknas tillgänglig för växterna till 100 %
• 60 % för pälsdjursgödsel

• Skall räknas antingen med analys ELLER med tabellvärden

• fosforutjämning får användas även tillsammans med
stallgödselundantaget

Inget stallgödselundantag på hög eller betänkligt hög

Bördighetsklass Dålig Rätt dålig Försvarlig Tillfredsställande God Hög Betänkligt hög
Spannmål, 
oljeväxter, 

baljväxter, med 
stallgödselundantag 34 26 16 15 15 - -

Ett- och fleråriga 
fodervallar, rörflen 

skördeåret med 
stallgödselundantag 40 32 30 30 20 - -



Skördemålsättning: 5000 kg/ha Uppnått år: 2014 Något av de 5 senaste åren (2018:  2013 – 2017)

Ökas mängden enligt uppnådd skörd:  N + 20 kg/ha   P + 3 kg/ha     Se tabell 2 (N) och tabell 6 (P)

Minskas från föregående år: P -____   kg/ha    Gödslad P från föregående år, om grödan ej skördats

Miljöstödsmaximum N 80 kg/ha   P 13 kg/ha  (gödslingsnivå utan förhöjning från förhöjd skördenivå)

Högsta möjliga gödslingsnivå N 100 kg/ha P 16 kg/ha

Högsta möjliga gödslingsnivå för P (stallgödselundantag) P 15,5 kg/ha

(Försvarlig: 16 kg/ha, God: 15 kg/ha, Medeltal: 15,5 kg/ha)



Bearbetnings/Plöjningsdatum: 13.5 Harvningsdatum: 15.5

Gödselmedel 1: Nöt fast gödsel Mängd/ha: 15 kubik Gödslingsdatum: 12.5     N kg/ha    P  kg/ha

Gödselmedel 2: YaraBela Finl.salp Mängd/ha:                    Gödslingsdatum: 20.5     N          kg/ha    P       kg/ha

Fast gödsel nöt (tabell värde) = N = 

P = 

Gödslingen totalt hösten 2017 och våren-sommaren 2018 N  kg/ha    P  kg/ha



Tabell A. Tabellvärden för näringsämnen i stallgödsel



Bearbetnings/Plöjningsdatum: 13.5 Harvningsdatum: 15.5

Gödselmedel 1: Nöt fast gödsel Mängd/ha: 15 kubik Gödslingsdatum: 12.5     N 16,5 kg/ha P 15 kg/ha

Gödselmedel 2: YaraBela Finl.salp Mängd/ha:                    Gödslingsdatum: 20.5     N          kg/ha    P       kg/ha

Fast gödsel nöt (tabell värde) = N = 15 * 1,1 kg/kubik = 16,5 kg/ha 

P = 15 * 1 kg/kubik =  15 kg/ha

Gödslingen totalt hösten 2017 och våren-sommaren 2018 N 16,5 kg/ha P 15 kg/ha



Exempelskifte; 

skall odlas havre, normal skördemålsättning 5000 kg/ha

Markkarteringen + skördeförhöjning

Fosfor =

Kväve =

Vilken gödsel skall man välja?

Exempel på uträkning av gödsling

16 kg/ha

100 kg/ha



Gödsel NPK  %       Största möjliga gödselgiva enligt 100 kg N och 16 kg P (utan fosforutjämning)

YaraMila Y1 = 27 – 1,3 – 4      370 kg/ha             

99,9 kg N och 4,8 kg P

YaraMila Y3 = 23 – 3 – 8         434 kg/ha 

99,8 kg N och 13 kg P         

YaraMila Y6 = 17 – 4,6 – 10    347 kg/ha 

59 kg N och 16 kg P 

N = 100 / 0,27 = 370 kg

P = 16 / 0,013 = 1230 kg

N = 100 / 0,23 = 434 kg

P = 16 / 0,03 = 533 kg

N = 100 / 0,17 = 588 kg

P = 16 / 0,046 = 347 kg



Bearbetnings/Plöjningsdatum: 13.5 Harvningsdatum: 15.5

Gödselmedel 1: Nöt fast gödsel Mängd/ha: 15 kubik Gödslingsdatum: 15.5     N 16.5 kg/ha P 15 kg/ha

Gödselmedel 2: YaraBela Finl.salp.  Mängd/ha: 300 kg Gödslingsdatum: 20.5     N 80,4 kg/ha P   0 kg/ha

YaraBela Finlandssalpeter = 27 – 0 – 1 (26,8 – 0 – 1) Max = 100 – 16,5 = 83,5 kg/ha N

83,5 / 0,268 = 311 kg/ha eller 83,5 / 26,8 * 100 = 315 kg/ha  

300 kg/ha = 300 * 0,268 = 80,4 kg/ha N

Gödslingen totalt hösten 2017 och våren-sommaren 2018 N 96,9 kg/ha P 15 kg/ha



Gödslat totalt N 96,9 kg/ha  P 15 kg/ha  

Minska högsta möjliga gödslingsnivå N - 100 kg/ha      P - 16 kg/ha    

Resultat (plus eller minus) N – 3,1 kg/ha P – 1 kg/ha N-plus = överskridning

Överföring från föregående år P 8 kg/ha Fosforutjämning pågår (kan även vara ett minus)                                 

Överförs till följande år: P 7 kg/ha Fosforutjämning börjat år 2017 Utjämningsperioden max 5 år



Såningsdatum: 20.5 Utsädesmängd/ha: 200 kg

Växtskydd: Datum: 2.7 Medel: Nufarm MCPA         Mängd/ha: 1,5 L         Orsak: Svinmålla (ogräs)

Datum:________ Medel:________________ Mängd/ha_________Orsak:___________________

Datum:________ Medel:________________ Mängd/ha_________Orsak:___________________

Datum:________ Medel:________________ Mängd/ha_________Orsak:___________________

Skörd: Datum: 10.9.2018                                                   Skördemängd: 4700 kg/ha



Övriga observationer eller anteckningar: Förnyat åkerrenen vid västra kanten

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



Resten (annat viktigt)























Dikesrenen är bra

åtminstone!



Att slå eller inte slå...



En helt OK grönträda eller NVÅ-vall





Vall??   
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Permanenta vägar och körstråk får inte ingå i basskiftets areal



Skiftesdelning





Om man vet att det säkert dikas från början av sommaren

• Ta bort en uppskattad areal som tillfälligt icke odlat i stödansökan på
våren (jordvallen)

• Eller med blankett 145 när dikningen är gjord (lämnas till kommun)



Om dikningen görs senare på sommaren eller till hösten

• Om skörd bärgad före dikningen behövs ingen anmälan

• Annars anmäl tillfälligt icke odlat med blankett 145

• Om dikningen sker i augusti behövs ingen åtgärd
• förutom om grödan på skiftet är en sen gröda (t.ex. Sockerbeta, oljeväxter), 

då blankett 145

• Om grödan bör bevaras över vintern: blankett 145 (t.ex. de flesta
mångfaldsåkrar)



Höstanmälan

• Växttäcke vintertid
• Planera redan i vår så att minst 20 % uppfylls (grödor som kan anmälas), och

kom ihåg att anmäla på hösten (åtgärden förfaller och återkrav)

• Placering av flytgödsel / Återanvändning av näringsämnen
• Anmäl de skiften som enligt skiftesvisa har spridits sväm/fast tillräckligt på

• 20 kubik/ha / 15 kubik/ha

• Kontrollera att spridning är tillåten på skiftet i fråga (betänkligt hög fosfor + 
hög fosfor på vall)

• Hög fosforklass = inget stallgödselundantag



Tack för visat intresse!

Till sist några saker som kan vara värdefulla:

• Kolla markkarteringarna  

• Fundera över hur det ligger till med gårdens åkerrenar / 

skyddsremsor (vid osäkra fall, ta en vacker vårpromenad när snön har smultit)

• Om remsor förnyas: Bearbeta och så in (gärna i skyddssäd, men kom ihåg att 

öppna gödselklaffarna igen när remsan är insådd) och kom ihåg att anteckna det i 

den skiftesvisa bokföringen

• Kom ihåg Kvalitetstesten av åkerjord (senast 30.4.2018)!



Följ oss på facebook!!!
Eller ta kontakt via mejl:

Valvonta.pohjanmaa@ely-keskus.fi

mailto:Valvonta.pohjanmaa@ely-keskus.fi

