Nyheter från östra Nylands landsbygdsförvaltning
Viktiga datum
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.
Carina Åström-Sarin har börjat i maj med landsbygdsombudsmans uppgifter när Maria Kalenius bytte
arbetsgivare.
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 Anni Kovanen
tfn 044 4055525
anni.kovanen@loviisa.fi

Landsbygdsombudsman vik. Carina Åström-Sarin
(fr.o.m. 10.5.)
tfn 044 0555824
carina.astrom-sarin@loviisa.fi

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

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

Huvudstödansökan
I år kan jordbruksstöd sökas i Vipu-tjänsten (https://vipu.ruokavirasto.fi) från 26.4. Med detsamma öppnas
möjligheten att göra basskiftesändringar. Jordbrukarna har tid på sig fram till 15.6. att lämna in den
samlade stödansökan.

Livsmedelsverket har publicerat anvisningsvideon om Vipu-tjänsten.

Skolningstillfällenas videoinspelningar kan följas på webben
Stödinfon ordnas på webben
Stödinfo-tillfällets svenska videoinspelning hittar du här.
Stödinfo-tillfällets finska videoinspelning hittar du här.
Skolningarnas skriftliga material hittar du här.

Tillfällen för ekologisk produktion på webben
Ett finskt ekowebinar kan du följa här.

Växtskyddskurser på webben
För fem år sedan slutförd skolningen och/eller examen utlöper i vår. Länken till webbexamen.

Ansökningsguide och guide om tvärvillkor 2021 har publicerats
Livsmedelsverket har publicerat guider för år 2021. Ansökningsguide för jordbrukarstöd hittar du här och
guide om tvärvillkor finns 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

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.

Miljöförbindelse
Miljöförbindelse som är fortsatt med ett år 2020 löper ut 30.4.2021. Nästa två år är så kallade övergångsår.
Om du vill, kan du förlänga din förbindelse med ett år så att de fortsätter som förut fram till 30.4.2022. Du
kan ansöka om förlängning i samband med huvudstödansökan 2021 i Vipu-tjänsten eller med blankett
101B. Huvudstödansökan avslutas 15.6.2021.
Förbindelsevillkoren förblir desamma. Du kan frånträda en eller flera skiftesspecifika åtgärder i din
förbindelse för fortsättningsåret. Ändringarna gör man med blankett 479.

Områden som fogas till förbindelsen 2021
Ersättningsberättigande areal, som en stödsökande med miljöförbindelse hade år 2020, fogas till
miljöförbindelsen år 2021. Av tekniska skäl fogas arealen till miljöförbindelsen redan före den samlade
stödansökan. All ovan nämnd areal fogas till förbindelsen utan separat ansökan.
Stödsökanden kan i uppgifterna om basskiftet i Vipu eller på basskiftesblankett 102A eller skriftligt med fri
formulering meddela om han eller hon inte vill att arealen ska fogas till förbindelsen
Ökning i miljöförbindelseareal påverkar till exempel vintertida växttäckearealen i höstanmälan.

Skyddszonerna
En skyddszon som låg invid ett utfallsdike år 2020 kan du fortfarande uppge som skyddszon också år 2021.

Du kan inte avstå från en skyddszon som du anmält på ett enskilt skifte, utan då måste du frånträda hela
åtgärden ’miljövårdsvallar’. I åtgärden ’miljövårdsvallar’ ingår också vall på naturvårdsåker och flerårig
miljövall.
Om skiftets besittning ändras, är följande jordbrukare inte skyldig att fortsätta med en åtgärd som den
föregående jordbrukaren genomfört på skiftet.

Ändringar i förbindelsevillkoren
Ersättning för åtgärderna placering av flytgödsel i åker samt återanvändning av näringsämnen och organiskt
material kan betalas för högst 80 procent av förbindelsearealen (tidigare 60%).
Den nedre gränsen för byte av ersättningsberättigande är 0,2 hektar (tidigare 0,5ha). Övriga villkor är
oförändrade.

Observera och bekämpa flyghavre
I Finland finns en lag om bekämpning av flyghavre, och syftet med lagen är att bekämpa flyghavren och
förhindra dess spridning.
Kom ihåg att spruta mot flyghavre! Eftersom våren är tidig, är det nödvändigt att bekämpa redan i maj i
största delen av Finland. Välj rätt bekämpningsmedel som lämpar sig för odlingsväxten och
preparatmängder. Kontrollera resultatet av bekämpningen, alltså kontrollera i juli sprutade åkrar och
handplocka flyghavreindivider.
Livsmedelsverket informerar om bekämpning av flyghavre.
Bekämpningsmedel mot flyghavre (pdf, på finska).
I Finland får man endast sälja och använda växtskyddsmedel som är godkända av Säkerhets- och
kemikalieverket (Tukes). Du får endast använda preparat som finns i växtskyddsmedelsregistret (på finska).

