Nyheter från östra Nylands landsbygdsförvaltning
Viktiga datum
Utredning om användning av getmjölk ska inlämnas senast 31.1.2022.
Djurstödens skolningstillfällen på finska 26.-27.1.2022.
Ansökan om EU:s djurbidrag 20.1.-2.2.2022.
Ansökan on förbindelse för djurens välbefinnande 13.1.-2.2.2022.
Anmälan om djurantal senast 2.2.2022.
Ansökan om nationellt stöd för svin- och fjäderfäproduktion 14.2.-10.3.2022.
Huvudstödansökan och överföringar av stödrättigheter senast 15.6.2022.

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.
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. Personalens kontaktuppgifter hittar
du här.
Landsbygdsförvaltningens gemensamma e-post: maaseututoimi@loviisa.fi
Postadress till landsbygdsförvaltningen: Bäckasgränd 1 A, 07880 Liljendal
Besöksadress till Lovisa kansli: Bäckasgränd 1 A, 07880 Liljendal
Besöksadress till Borgå kansli: Biskopsgatan 38 A, 06100 Borgå
Dessutom hittar du oss på Facebook!

Stödsammandraget får man från Vipu-tjänsten
Från och med 2020 postar Livsmedelsverket inga sammandrag över utbetalda jordbruksstöd till
jordbrukarna.
Du kan kolla utbetalda stöd i Vipu-tjänsten: GårdUtbetalningshändelser (genom att trycka på de små
svarta pilarna kan du öppna noggrannare information om beräknandet av stödet)Skriv ut
betalningshändelsens uppgifter (länk nere på sidan). På videon berättas noggrannare hur.

Skolning
Lägesöversikt över CAP-frågor
Jord- och skogsbruksministeriet ordnar en webinar 26.1. om lägesöversikt över CAP-frågor kl. 13.16. Mötet
spelas in och ges ut på jord- och skogsbruksministeriets webbplats. Mera information om tillfället hittar du
här.

Skolning om djurstöden för svin- och fjäderfägårdar
MTK Egentliga Finlands projekt Menestyvä maatilayritys ordnar skolning om djurstöden för svin- och
fjäderfägårdar 26.1. kl. 10.00-14.15. Skolningen är på finska och programmet finns bifogat med detta brev.
Anmäl dig här.

Skolning om djurstöden för nötkreatur-, får- och getgårdar
MTK Egentliga Finlands projekt Menestyvä maatilayritys ordnar skolning om djurstöden för nötkreatur-, fåroch getgårdar 27.1. kl. 9.30-15.00. Skolningen är på finska och programmet finns bifogat med detta brev.
Anmäl dig här. Det ordnas en svenskspråkig stödklinik efter tillfället, där ni har möjlighet att diskutera om
stödärenden.
Grundkurs för ekologisk produktion i Nyland
Proagria Etelä-Suomi ordnar ekogrundkurs på distans, via programmet Microsoft Teams. Kursen börjar på
torsdagen den 20.1.2022. Kursen är på finska och avgiftsbelagd. Mera information om kursen hittar du här.
NSL ordnar en motsvarande kurs på svenska 8.-22.3.2022. Mera information om kursen hittar du här.

Växtskyddskurser och exam
För fem år sedan slutförd skolningen och/eller examen utlöper i vår. Du kan läsa materialet på egen hand
här.
Växtskyddskurser och exam på plats
ProAgria Etelä-Suomi ordnar växtskyddsskolningar på flera orten 18.1.-22.3. Skolningen är på finska och
avgiftsbelagd. Mera information hittar du här.
NSL ordnar växtskyddsskolningar på svenska i Liljendal 31.1. och 8.2. Skolningen är avgiftsbelagd. Mera
information hittar du här.
Växtskyddsexamen på webben
Webbexamen kan avläggas också utan att delta skolningen.

Överföring av stödrättigheter
Överföring av stödrättigheter (103A- och 103B-blanketter) ska returneras senast 15.6.2022. Stödrättigheter
kan överföras bara till aktiva jordbrukare. Blanketter för stödrättsöverföringar kan också skannas per e-post
till adressen maaseututoimi@loviisa.fi

Beslutgarantin
Ni har möjlighet att utnyttja beslutgarantin också i år. Blanketterna 103A+103B, som inlämnats till
landsbygdsförvaltningen senast 31.3.2022 garanterar ett beslut senast 30.4. Därmed har Ni möjlighet att se
stödrättigheternas uppdaterade situation i Vipu-tjänsten före huvudstödsansökan.

Anmälan om djurantal
Du kan anmäla antalet svin, fjäderfän, hästar och ponnyer som du haft i din besittning år 2021 i Viputjänsten senast 2.2.2022.

Tilläggsinformation om anmälan om djurantal.

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. Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens
välbefinnande är publicerats och finns här. 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”.

Förbindelse för djurens välbefinnande 2021

Gör anmälan om djurantalen för år 2021, om du hade en förbindelse om ersättning för djurens
välbefinnande för svin eller fjäderfä år 2021. Du kan göra anmälan i Vipu-tjänsten eller med blankett 461
senast 2.2.2022.

Förbindelse för djurens välbefinnande 2022

Du kan ansöka om ersättning för djurens välbefinnande för en nötkreaturs-, svin-, får-, get- och
fjäderfägård. Följande förbindelse kan du ingå för perioden 1.1.–31.12.2022. Ansökningstiden är 13.1.2.2.2022. Ansökan kan du göra i Vipu-tjänsten eller på blankett 472.

Nationellt stöd för svin- och fjäderfäproduktion

Ansök stödet i Vipu-tjänsten eller med blankett 139. Ansökningstiden är 14.2.-10.3.2022. 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 jordbrukarnas samlade stödansökan.
Förskotten på de nationella husdjurstöden betalas till gårdarna i april.

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.

