
Nyheter från östra Nylands landsbygdsförvaltning 

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 också på sommaren. 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  
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 
 

Ändring av anmäld gröda för förhållandet på åkern som beror på väta 
 

Du får ändra den gröda du anmält vid den samlade stödansökan om du inte har kunnat så den grödan som 
du anmälde i stödansökan på grund av exceptionell vädersituation. Om du ändrar växtarter ska du beakta 
att stöd- eller ersättningsnivån för jordbruksskiftet inte kan öka på grund av att växtarten ändrats. Ett 
högre/ en högre ersättning avslås. 

Du får inte ändra ansökan om du har blivit underrättad om övervakning eller om regelstridigheter i ansökan 
som uppdagats till exempel på basis av korsgranskning. 

Det är möjligt att annullera stöden på osådda arealerna med blankett 145.  

Mera information hittar du på Livsmedelsverkets meddelande. 



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

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! 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).  

 


