Nyheter från östra Nylands landsbygdsförvaltning
Viktiga datum
Ansökan om EU:s djurbidrag i januari 2021.
Utredning om användning av getmjölk ska inlämnas senast 31.1.2022.
Ansök om ersättning om djurens välbefinnande senast 2.2.2022.
Anmälan om djurantal ska inlämnas senast 2.2.2022.

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

EU:s djurbidrag ska ansökas i fortsättningen varje år

Alla nuvarande anmälningar om deltagande i EU:s djurbidrag löper ut vid utgången av 2021.
I fortsättningen ska EU:s bidrag för nötkreatur, EU:s bidrag för mjölkkor och EU:s får- och getbidrag (bidrag
per tacka, för hongetter, för slaktlamm och slaktkillingar) ansökas årligen i vipu-tjänsten.
Ansökan om djurbidrag är öppen i januari 2022. Mera information hittar du här.

Ändringar i ersättning om djurens välbefinnande år 2022
Du kan ingå en ny förbindelse för ett kalenderår i sänder. Följande förbindelse kan ingås för perioden 1.1. 31.12.2022. Du kan ansöka om förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande 13.1.-2.2.2022 via den
elektroniska Vipu-tjänsten eller med blankett 472. Mera information hittar du här.
Du kan genomföra välbefinnandeplaner som en del av ersättningen för djurens välbefinnande
2022. Välbefinnandeplan ersätter ”Utfodring och skötsel”. Välbefinandeplan åtgärd är frivillig och du kan
välja det till flera olika djurarter. Planet bifogar med ansökan i Vipu-tjänsten. Mera information hittar du
här.
En ny åtgärd ”fri grisning för suggor” som är ett alternativ för ”förbättrade förhållanden vid grisning”.

EU:s återhämtningsfinansiering
Av de ansökta medlen utgör cirka 7 miljoner euro stöd för biogasanläggningar, medan en knapp miljon euro
gäller andra investeringar som främjar ibruktagandet av förnybar energi eller den allra modernaste
tekniken.
Ansökningstiden är i gång i Hyrrä - tjänsten, och den fortsätter så länge som medel återstår men högst till
utgången av år 2022. Stöd kan sökas av mikro- och småföretag på landsbygden.
Mera information från Livsmedelsverkets hemsidor eller NTM-centrals hemsidor.

Skolning
Nylands Svenska Lantbrukssällskap ordnar 2.12.2021 kl. 17-20 en svenskspråkig skolning Aktuellt om
gårdens ekonomi i Borgå (Haaga-Helia, Konstfabriksgatan 1). Skolning är avgiftsfri. Mera information hittar
du här. Anmäl dig här.
Boosti Uusimaa-Nyland ordnar tillsammans med projektet Nylandsbygd 7.12. kl. 17-19 en finskspråkig
skolning on gårdens ekonomiplanering i Lojo i Pois tieltä! -safarit Ab:s utrymmen. Du kan delta tillfället
också på distans via Teams. Skolning är avgiftsfri. Mera information hittar du här. Anmäl dig här senast
3.12.
Kerääjäkasvit maanparantajina –webinar 2.12.2021 kl. 10-12. Anmäl dig här senast 1.12.
Kasvinsuojeluaineet alus- ja kerääjäkasvien kanssa -webinar 9.12.2021 kl. 10-12. Anmäl dig här senast 8.12.
Miljöministeriet ordnar 8.12.2021 kl. 9-11 ett finskspråkigt webinar om användning av gips, strukturkalk
och fiberslam samt fördelar av dessa till odlaren och miljön. Helheten är en del av miljöministeriets
programm för effektiverat vattenskydd. Kursen är avgiftsfri. Programmet och tillägsinformation hittar du
här. Anmäl dig här.

Betalningar
I oktober har det betalats ut förskott på kompensationsersättningen. I noverber har det betalats ut förskott
på miljöersättningen och förskott på ersättning för djurens välbefinnande. I december ska det utbetalas
förskott på EU:s direkta stöd och restbeloppet av kompensationsersättningen. Gårdens utbetalda stöd kan
du kolla i Vipu-tjänsten.

LANDSBYGDSENHETS PERSONAL ÖNSKAR SINA KUNDER
FRIDFULL JULTID!

