Nyheter från östra Nylands landsbygdsförvaltning
Viktiga datum
Ansökan on nationellt stöd för svin- och fjäderfäproduktion 15.2.-10.3.2021.
Huvudstödansökan och överföringar av stödrättigheter senast 15.6.2021.
Anmälan till kontrollsystemet för ekologisk produktion senast 30.4.2021
Ansökan om ekoförbindelse 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

Skolning
Stödinfon ordnas på webben
Projektet nylandsbygd informerar om vårens skolningar som gäller stödansökan i websidornas kalender. Via
kalendern kan du bekanta dig till programmet.
Stödinfo-tillfället ordnas på finska den 13.4. kl. 10. Tillfället sparas och du kan följa videoinspelningen också
senare.

Stödinfo-tillfället ordnas på svenska den 8.4. kl. 10. Tillfället sparas och du kan följa videoinspelningen också
senare.

Tillfällen för ekologisk produktion på webben
Projektet nylandsbygd informerar om vårens skolningar som gäller stödansökan i websidornas kalender. Via
kalendern kan du bekanta dig till programmet.
Ett ekowebinar ordnas på finska den 7.4. kl. 17. Tillfället sparas och du kan följa videoinspelningen också
senare.
Ett ekowebinar ordnas på svenska den 30.3. kl. 13. Mera information i nästa brev.

Växtskyddskurser på webben
För fem år sedan slutförd skolningen och/eller examen utlöper i vår.
ProAgria Etelä-Suomi ordnar västskyddsskolningar på webben 19.2. och 26.3. ProAgrias tillfällen hittar du
här.
Ifall du inte kan delta webbskolningen, kan du ta kontakt med ProAgria och komma överens att ta examen
på ett annat sått (Drive-In-examen eller muntligt per telefon).
Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) ordnar Drive-In växtskyddsexamen på svenska i Västankvarn 3.3.
och Liljendal 2.3. NSL:s tillfällen hittar du här.
Webbexamen kan avläggas också utan att delta skolningen.

Generationsväxlingskurser på webben
ProAgria Etelä-Suomi ordnar ett tillfälle för generationsväxlingsgårdar 7.4. på finska. Mera information om
tillfället hittar du här.
ÖSP, SLC Nyland, SLC Åboland och ÅPF genomför en svenskspråkig, tvådelad webbkurs för gårdar som
planerar generationsväxlingen 9.3. och 11.3. Mera information om tillfället hittar du här.

Nationellt stöd för svin- och fjäderfäproduktion
Ansök stödet i Vipu-tjänsten eller med blankett 139 senast 10.3.2021. 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 huvudstödansökan.
Förskotten på de nationella husdjurstöden betalas till gårdarna i april.

Fjäderfä ska hållas inomhus fr.o.m. 8.2.
Eftersom risken för högpatogen fågelinfluensa har ökat, har förbudet mot att hålla fjäderfä utomhus trätt i
kraft tidigare i vår alltså från och med 8.2.2021. Mera information 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.

Tvärvillkoren
Enligt statsrådets förordning 1164/2020 får man inte bränna jordbruksgrödornas stubb från och med
1.1.2021. Mera information i Jord- och skogsbruksministeriets meddelande.

