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Nyheter från östra Nylands landsbygdsförvaltning
Viktiga datum
Huvudstödansökan och överföringar av stödrättigheter senast 15.6.2022.
Ansökan om ekoförbindelse senast 15.6.2022.
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Huvudstödansökan
I år kan jordbruksstöd sökas i Vipu-tjänsten (https://vipu.ruokavirasto.fi) från och med 5.5.2022. Med
detsamma öppnas möjligheten att göra basskiftesändringar. Jordbrukarna har tid på sig fram till 15.6. att
lämna in den samlade stödansökan. Landsbygdsenheten rekommenderar att ni lämnar stödansökan i
god tid, för att det är möjligt att ändra ansökan ända till 15.6.!
Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland betjänar Er i två kanslier (Liljendal och Borgå). I båda kanslier
finns det en kunddator som går att använda för den elektroniska ansökan. Du bokar väl tid för besöket
på kontoret.

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.
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Guider och anvisningar
Ansökningsguiden består av basguiden till stödansökan och stöddelen. I basguidens kapitel 9 berättas
om förberedelserna inför den nya CAP-perioden år 2023, då stöden och deras villkor förändras.
Guide om tvärvillkor innehåller grundläggande krav som måste följas som villkor för de flesta
jordbruksstöden. Guiderna hittar du på Livsmedelsverkets hemsidor.
Ifjol kom det en ändring i tvärvillkoren gällande brännandet av stubb. Enligt statsrådets förordning
1164/2020 får man inte bränna jordbruksgrödornas stubb från och med 1.1.2021. Mera information i
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande, som har publicerats 23.12.2020 på mmm.fi webbplats.
Europeiska kommissionen antog 23.3.2022 ett beslut enligt vilket är det möjligt att ta efa-trädor i
konventionell odling år 2022. På efa-trädorna får odlas vilken stödberättigande gröda som helst, och det
är tillåtet att skörda grödan och att beta området. Dessutom är det tillåtet att använda gödsel och
växtskyddsmedel. Fastän efa-trädan tas i odling i år, kan arealen ändå räknas till träda som krav på
förgröningsstödets mångsidigare odling. Den nationella lagstiftningen baserar sig på Statsrådets
förordning 281/2022. Livsmedelsverket informerar på sina hemsidor hur man anmäler efa-trädans
odlingsundantaget på stödansökan.

Miljöförbindelse
År 2022 är det sista stödåret i den nuvarande CAP-perioden. En ny CAP-period börjar år 2023.
Om du vill, kan du förlänga din förbindelse med ett år så att de fortsätter som förut fram till 30.4.2023.
Du kan ansöka om förlängning i samband med huvudstödansökan 2022 i Vipu-tjänsten eller med blankett
101B. Huvudstödansökan avslutas 15.6.2022.
Förbindelsevillkoren förblir desamma. Du kan frånträda en eller flera skiftesspecifika åtgärder i din
förbindelse för fortsättningsåret. Ändringarna gör man med blankett 479. Blanketterna finns på suomi.fitjänsten.

Skyddszonerna
En skyddszon som låg invid ett utfallsdike år 2021 kan du fortfarande uppge som skyddszon också år
2022.
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.
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Observera och bekämpa flyghavre
I Finland finns en lag om bekämpning av flyghavre, och syftet med lagen är att bekämpa flyghavre 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).
I Finland får man endast sälja och använda växtskyddsmedel som är godkända av Säkerhets- och
kemikalieverket (Tukes). Du får använda preparat som finns i växtskyddsmedelsregistret.

KIPSI-projekt
Kipsi-projektet utvidgas till kustområdet – ansökan i gång ända till 30.6.2022.
Mera information hittar du på NTM-centrals hemsidor.

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.
Än så länge jobbar vi huvudsakligt på distans. Vi betjänar er via telefon och e-post. Vid behov kan ni boka
tid till kansliet. Personalens kontaktuppgifter hittar du på Lovisa stads hemsidor.
Båda kontoren är stängda 4.-17.7.2022.
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!

