Nyheter från östra Nylands landsbygdsförvaltning
Viktiga datum
Djur-info skolningstillfället på svenska 12.1.2021 och på finska 13.1.2021. I detta nyhetsbrev har samlats
också andra skolningstillfällen.
Ansökan om förbindelse för djurens välbefinnande bekräftas i januari 2021.
Anmälan om djurantal senast 17.2.2021.
Ansökan on nationellt stöd för svin- och fjäderfäproduktion bekräftas i februari 2021.
Huvudstödansökan och överföringar av stödrättigheter senast 15.6.2021.

Kontaktuppgifter och kundservice i landsbygdsförvaltningen
Till samarbetsområdet hör Vanda, Helsingfors, Lovisa och Borgå städer samt Sibbo och Lappträsk
kommuner. Samarbetsområdet har kanslier i Lovisa och Borgå.
På grund av coronaläget jobbar vi huvudsakligt på distans. Vi betjänar er via telefon och e-post. På
kanslierna betjänar vi er enbart i undantagsfall och med tidsbeställning.
Lovisa stads växel: 019 5551
Landsbygdsförvaltningens gemensamma e-post: maaseututoimi@loviisa.fi
Postadress till landsbygdsförvaltningen: Bäckasgränd 1 A, 07880 Liljendal
Dessutom hittar du oss på Facebook!
Landsbygdschef Sam Vickholm
tfn 040 5218128
sam.vickholm@loviisa.fi

Landsbygdsombudsman Mats Arola
tfn 040 7241150
mats.arola@loviisa.fi

Landsbygdsombudsman Jukka Lemmelä
tfn 050 3827553
jukka.lemmela@loviisa.fi

Landsbygdsombudsman Carolina Sjögård
tfn 044 0555338
carolina.sjogard@loviisa.fi

Landsbygdsombudsman Maria Kalenius
tfn 044 0555824
maria.kalenius@loviisa.fi

Landsbygdsombudsman Anni Kovanen
tfn 044 4055525
anni.kovanen@loviisa.fi

Besöksadress till Lovisa kansli: Bäckasgränd 1 A, 07880 Liljendal
Besöksadress till Borgå kansli: Biskopsgatan 38 A, 06100 Borgå

Stödsammandraget får man från Vipu-tjänsten
Från och med 2020 postar Livsmedelsverket inga sammandrag över utbetalda jordbruksstöd till
jordbrukarna.

Du kan kolla utbetalda stöd i Vipu-tjänsten: GårdUtbetalningshändelser (genom att trycka på de små
svarta pilarna kan du öppna noggrannare information om beräknandet av stödet)Skriv ut
betalningshändelsens uppgifter (länk nere på sidan). På videon (på finska) berättas noggrannare hur.

Skolning
Projekt Nylandsbygd ordnar djur-info
Nylandsbygd-projekt erbjuder djur-info som är inriktad till husdjursgårdar på svenska på tisdagen den
12.1.2021 kl. 10.30-13.00 och på finska på onsdagen den 13.1.2021 kl. 10.30-13.00. Tillfället ordnas som
webinar och ni kan följa med videoinspelning också på efterskott. Tillfället är avgiftsfri. Programmet hittar
du på hemsidor av projektet www.nylandsbygd.fi.

Grundkurs för ekologisk produktion i Nyland
Proagria Etelä-Suomi ordnar ekogrundkurs, som börjar på torsdagen den 28.1.2021. Kursen är
avgiftsbelagd. Mera information om kursen hittar du här.
NSL ordnar en motsvarande kurs på svenska i mars 2021. Kursens tidtabell bekräftas senare och du hittar
den här.

Ekogrundkurs för husdjursgårdar på finska
Proagria Etelä-Suomi ordnar skolning som krävs till ekoförbindelse för husdjursgårdar 10.-11.3.2021 kl.
9.00–15.00. Kursen är avgiftsbelagd. Mera information hittar du här.

Beredskapskurs för husdjursgårdar
MTK-Kaakkois-Suomi, NTM-centralen i Sydöstra Finland, Försvarsutbildningsföreningen och
landsbygdsförvaltningar i Kouvola, Södra Karelen och Hamina ordnar en beredskapskurs för husdjursgårdar
för husdjursgårdar 26.1.2021. Kursen är avgiftsfri. Mera information hittar du här.

Avancerad kurs i gården beredskap
Försvarsutbildningsföreningen, Nylands NTM-central och Försörjningsberedskapscentralen ordnar en
avancerad kurs i gårdens beredskap till jordbruksföretagare som har genomgått grundkursen för gårdarnas
beredskap 12.1.-17.11.2021. Kursen är avgiftsfri. Mera information hittar du här.

Överföring av stödrättigheter
Överföring av stödrättigheter (103A- och 103B-blanketter) ska returneras senast 15.6.2021. Stödrättigheter
kan överföras bara till aktiva jordbrukare. Blanketter för stödrättsöverföringar kan också skannas per e-post
till adressen maaseututoimi@loviisa.fi

Beslutgarantin
Beslutgarantin, som vi tog i bruk i våras har fått god feedback och ni har möjlighet att utnyttja den också år
2021. Blanketterna 103A+103B, som inlämnats till landsbygdsförvaltningen senast 31.3.2021 garanterar ett
beslut senast 30.4. Därmed har Ni möjlighet att se stödrättigheternas uppdaterade situation i Vipu-tjänsten
före huvudstödsansökan.

Anmälan om djurantal
Du kan anmäla antalet svin, fjäderfän, hästar och ponnyer som du haft i din besittning år 2020 i Viputjänsten senast 17.2.2021.
Tilläggsinformation om anmälan om djurantal.

Ersättning för djurens välbefinnande
Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande är publicerats och finns här. De jordbrukare
som tänker ansöka om förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande ska studera de nya
förbindelsevillkoren och följa dem från och med 1.1.2021.

Förbindelse för djurens välbefinnande 2020
Gör anmälan om djurantalen för år 2020, om du hade en förbindelse om ersättning för djurens
välbefinnande för svin eller fjäderfä år 2020. Du kan göra anmälan i Vipu-tjänsten eller med blankett 461
senast 17.2.2021.

Förbindelse för djurens välbefinnande 2021
Du kan ansöka om ersättning för djurens välbefinnande för en nötkreaturs-, svin-, får-, get- och
fjäderfägård. Följande förbindelse kan du ingå för perioden 1.1.–31.12.2021. Ansökningstiden bekräftas i
januari 2021. Ansökan kan du göra i Vipu-tjänsten eller på blankett 472.

Nationellt stöd för svin- och fjäderfäproduktion
Ansök stödet i Vipu-tjänsten eller med blankett 139. Ansökningstiden bekräftas i februari 2021. Du kan
ansöka om såväl förskott som slutligt stöd på samma gång. Från och med 2018 går det inte längre att
ansöka om slutligt stöd i samband med jordbrukarnas samlade stödansökan.
Förskotten på de nationella husdjurstöden betalas till gårdarna i april.

Registrering av hästdjurhållare och djurhållningsplats
Hästdjurhållningen och djurhållningsplatsen för den ska anmälas till kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet. Anmälningsskyldigheten gäller alla dem som har hästar, ponnyer, åsnor och
sebror samt korsningar av dessa, som mulor och zebroider. Anmälningsplikten gäller även om man håller
endast ett hästdjur. Blanketterna kan inlämnas till oss per e-post maaseututoimi@loviisa.fi
Mera information om anmälan hittar du här.

Vi önskar er ett lyckligt och framgångsrikt år 2021!

