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Nyheter från östra Nylands landsbygdsförvaltning
Viktiga datum
Extraordinärt anpassningsstöd kan ansökas 8.-18.8.2022 i Vipu -tjänsten eller med blanketten
523.
Anmäl om EFA-trädans odlingsundantag senast 1.9.2022.

Ansökan om ekoförbindelse senast 15.6.2022.
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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.
Kontrollera resultatet av bekämpningen, alltså kontrollera i juni sprutade åkrar och handplocka
flyghavreindivider. Landsbygdsenheten håller på med granskningsbesök just nu.
Livsmedelsverket informerar om bekämpning av flyghavre.
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Möjligt att ansöka om att basskiften med långvarig vall tas bort från
flyghavreregistret
Lag om bekämpning av flyghavre har ändrats så, att minst 10 år gamla vall åkrarna kan ansökas
om att tas bort från flyghavreregistret. Anmäl skriftligt till landsbygdsenheten de basskiften
som du önskar att tas bort från flyghavreregistret.
1) Basskiftets odlingsväxt har utan avbrott varit vallväxter under de föregående tio
växtperioderna
2) Under dessa föregående tio växtperioder har det inte framkommit att det skulle finnas
flyghavre på basskiftet eller att en bekämpningsanvisning eller bekämpningsplan skulle
ha gjorts för basskiftet

Extraordinärt anpassningsstöd
Ett extraordinärt anpassningsstöd kan få gårdarna på AB-stödregion, som har blivit beviljade år
2021 stöd för växthusproduktion, lagringsstöd för trädgårdsprodukter och från produktionen
frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning. Du kan ansöka om stödet 8.-18.8.2022 i Vipu tjänsten eller med blanketten 523.
Extraordinärt anpassningsstödet betalas ut i slutet på september.
Mera info om stödvillkor och stödbelopp hittar du på Livsmedelsverkets hemsidor.

EFA-trädornas odlingsundantag
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.
Anmäl senast 1.9.2022 till landsbygdsenheten om vilka skiften du tillämpar undantaget på.
Anmälan ska innehålla skiftena med arealerna, växten i verkligheten och eventuellt använt
växtskyddsmedel. Om det finns vall- eller ängsväxtlighet på jordbruksskiftet, ska du anmäla
om området har betats eller om du har skördat vall- eller ängsväxtligheten på området.
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Förbered dig inför kommande CAP-period
Från och med nästa år kan åkerstöd sökas bara elektroniskt. Pappersblanketterna avskaffas.
Alla medlemsländer i EU ska införa ett satellitbaserat system för uppföljning av stödvillkoren.
Med hjälp av material som satelliterna producerar fäljs växtbeståndens utveckling under hela
växtperioden. Materialet är tillgängligt för alla och gratis. Vid sidan av VIpu -tjänsten, lanseras en
mobilapplikation.
I fortsättningen är informationsutbytet mellan jordbrukaren och förvaltningen extra viktigt.
Därför ät det viktigt att du håller ditt telefonnummer och din e-postadress uppdaterade i Vipu
-tjänsten.
Mera info om bland annat höstanmälan och ändringar i djurstöden år 2023 hittar du på
Livsmedelsverkets 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.
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!
Landbygdschef Sam Vickolm

tfn 040 521 8128

sam.vickholm@loviisa.fi

Landsbygdsombudsman Mats Arola
Landsbygdsombudsman Jukka Lemmelä

tfn 040 724 1150
tfn 050 382 7553

mats.arola@loviisa.fi
jukka.lemmela@loviisa.fi

Landsbygdsombudsman Carolina Sjögård
tfn 044 055 5338
Landsbygdsombudsman Carina Åström-Sarin tfn 044 055 5824

carolina.sjogard@loviisa.fi
carina.astrom-sarin@loviisa.fi

Landsbygdsombudsman Anni Kovanen

anni.kovanen@loviisa.fi

tfn 044 405 5525

