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Huvudstödsansökan till 15.6. 

förseningsdagar 

Nationella 

husdjurstöds 



Basskiftesändringar, som ifjol 

• Sammanslagningar, delningar och grundande av nya basskiften 

rekommenderas att utföra före 30.4.2018 . 

– 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 
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Huvudstödsansökan –  Stöd som ansöks 

Ett nytt stöd tillkommer i 

denna lista: 

 

Stödet som ersätter 

förlorad höstsådd 
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OBS! 
Sammanslutning, 

bolag osv. 

Kolla i stödprognosen 

om ni  

är osäkra på vilka 

stöd ni ska kryssa i! 



 Stödet som ersätter förlorad höstsådd 
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• får sökas bara år 2018 

• i hela Finland 

• stödsumma/ha  beror på antal ha som söks i hela landet 

• Kan inte sökas för sent 

• Utbetalas senast 30.9.2018 

 



 Stödet som ersätter förlorad höstsådd 
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Stödet bestäms enligt följande sätt: 

 

- som referensareal för gården används den största arealen 

höstgrödor som anmälts under något av åren 2015-2017 

- Arealen med höstgrödor som anmäls i stödansökan 2018 jämförs 

med referensarealen 

- Om arealen 2018 är minst 30 % mindre än referensarealen  

gården betalas stöd 

 



 Stödet som ersätter förlorad höstsådd 
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Exempel:     Gård med total-areal 100 ha 

 

Anmälde 25 ha med höstråg år 2015 (största arealen under åren 2015-2017) 

 

Anmäler 17 ha höstgrödor år 2018  

8 ha osådd av 25 ha = 32 %, därmed får gården stödet för 8 ha 

 

Om gården anmäler 0 ha höstgrödor år 2018  stöd för 25 ha 

 

Om gården anmäler 17,5 ha eller mera år 2018  får inte stödet 

   (7,5 ha eller mindre lämnar ”osådd”) 



 Stödet som ersätter förlorad höstsådd 
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I stödansökan: 

 

- 2 kryss själva stödet + försäkran om att man inte fått annan 

ersättning 

- Då stödet kryssats kommer ett tal fram, höstgrödornas areal det år 

som det varit som störst under något av åren 2015-2017 

 

- Om talet är 0  du kan inte få stödet 

- om talet är 0 när den inte borde vara det  kontakta lantbrukskansliet! 

 

 



Annat nytt i 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) 

5. Jordbruksskifteskarta för skiften i gemensam användning 

 

• 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. 

5.4.2018 

4/5 9 • 



Annat nytt i Huvudstödsansökan 

• Nytt i kartdelen: man kan se var gården har odlat 

frilandsgrönsaker, potatis eller sockerbeta under åren 2015-2017 

 

– Underlättar i planeringen av arealer för saneringsgrödor 

– Beaktar också var saneringsgrödan redan varit anmäld 2 år i följd 
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Påminnelser 

5.4.2018 
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• 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 
 

Om skiftet eller en del av skiftet inte längre ska odlas och ni önskar få 

bort skiftet ur systemet: anmäl som växt ”Permanent icke odlat”! 



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! 
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Hemskiftet 

Utskiftet 
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• Vipurådgivaren innehåller många paneler, kom ihåg att gå igenom 

allihop! 

 

 

Därtill finns här också uppskattade stödsummor i enlighet med den ifyllda stödansökan 



Livligt trafikerade vägar > 3000 bilar /dygn 

• https://extranet.liikennevirasto.fi/webgis-

sovellukset/webgis/template.html?config=liikenne 
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www.trafikverket.fi 

https://extranet.liikennevirasto.fi/webgis-sovellukset/webgis/template.html?config=liikenne
https://extranet.liikennevirasto.fi/webgis-sovellukset/webgis/template.html?config=liikenne
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Utbetalningstidtabell, våren 2018 
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April Nationella husdjursstöd  restbelopp 2017 + förskott 2018 

 Miljöavtal   restbelopp för 2017 

  

Maj LFA husdjursförhöjning   100 % för 2017 

 EKO    restbelopp + husdjursförhöjning 

     100 % för 2017 

 

Juni EU djurbidrag   restbelopp för 2017 

 EU får- och getbidrag  100 % för 2017 

 Grundstöd/förgröning  restbelopp för 2017 

 Stöd till unga / EU  restbelopp för 2017 

 Bidrag för jbr-grödor  restbelopp för 2017 

 Djurens välbefinnande  restbelopp för 2017 

 Miljöersättning   restbelopp för 2017 

 Tranåkrar   restbelopp för 2017 

  

  



Utbetalningstidtabell hösten 2018 
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• Samma som hösten 2017 

 

• Enda skillnaden:  
 

• förskott för LFA, eko och miljöersättning blir 75 % (2017: 85%) 
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Skadeersättningar 

Rovdjursskador 

• Orsakade av varg, lodjur, björn och järv 

• Kontakta också jaktvårdsföreningens 

rovdjurskontaktperson 

 

Fridlysta fåglar  

• Vitkindade gäss, kajor och tranor 

 

Hjortdjursskador på åker 

• Dovhjort,kronhjort, älg och vitsvanshjort  
 

 




