
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. 

Vi betjänar er först och främst via telefon och e-post. På kanslierna betjänar vi er enbart 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 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 
 
Beakta om fånggrödor 
Fånggrödorna ingår åtgärden miljövårdsvallar i miljöförbindelsen. Enligt förbindelsevillkoren kan 
fånggrödan avbrytas mekaniskt tidigast 1.10. Ifall du har behov att bearbeta åkern före oktober (t.ex. att så 
höstspannmål), kan stödet för fånggröda återtas med blanketten 145. Blanketten levereras till 
landsbygdskansliet. 
 

 
 

 

Viktiga datum 

Höstanmälan senast på torsdagen den 28.10.2021 



 
Gör höstanmälan senast på torsdagen den 28.10. 
Du kan göra höstanmälan från och med 20.9. i Vipu-tjänsten eller med blankett 465 (465L anmälan om 
överlåtelse av gödselmedel).  

Gör anmälan i Viputjänsten om de skiften där du genomför åtgärderna: 

 placering av flytgödsel i åker 
 återanvändning av näringsämnen och organiskt material 
 växttäcke vintertid.  

Vissa basskiften tillades på miljöförbindelserna på våren 2021.  Du kan kolla i Vipu-tjänsten 
miljöersättningens förbindelseskiften. Beakta detta speciellt, för att åtgärden ”växttäcke vintertid” kräver 
att man ska ha minst 20 % växttäcke av miljöförbindelseareal. 

Livsmedelsverket informerar om höstanmälan. 

Skolning 

MPK, NTM-centralen i Nyland, Nylands Svenska Producentförbund (NSP) och 
Försörjningsberedskapsorganisationen ordnar kursen Jordbrukets beredskap inför störningssituationer. 
Kursen hålls i Tusby vid Försvarsmaktens kurscentral (Strandväg 66, Tusby) torsdagen den 4.11.2021 kl. 8-
16. Kursen är avgiftsfri. Anmäl dig senast 24.10.2021.  

Programmet och tilläggsuppgifter hittar du här. 

 
Kundförfrågan 2021 

Vi begärde Er på våren om att svara på vår kundförfrågan, där målet var att förbättra vår kundservice. 
Förfrågan förverkligades i Webropol-programmet. Svaromålstiden var 30.4.-15.6.2021 och vi fick 172 svar. 
Vi tackar alla som svarat! 
 
Ett kort sammandrag är att Ni sköter helst era ärenden på förmiddagen i början av veckan. Telefonen och e-
posten är populära kanaler att sköta saker men också ett besök på kansliet fungerar bra för många. 
 

Nytt ogräs: Hönshirs 

Hönshirs (Echinochloa crus-galli) är en ettårig invasiv främmande art, som har observerat också i Nyland. 
Hönshirs sprider sig effektivt genom att drösa frön och tar över odlingsarealen. Mindre förekomsterna ska 
bekämpas genom att plockas. Större förekomsterna krossas eller sprutas med glyfosat och sås vall. 

Mera information om hönshirs får du här (på finska). 

 

 


