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Gör höstanmälan senast 27.10.
Du kan göra höstanmälan från och med 15.9. i Vipu-tjänsten eller med blankett 465 (465L
anmälan om överlåtelse av gödselmedel)
Gör anmälan om de skiften där du genomför åtgärderna:
•
•
•

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

Livsmedelsverket informerar om höstanmälan.
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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 blankett 145. Blanketten
levereras till landsbygdskansliet.

Skolningar på kommande
Nylands NTM-central planerar infotillfällen om den kommande CAP27 perioden. De lokala
tillfällena ordnas i december i samarbete med kommunerna och andra samarbetspartners.
Vi kartlägger era behov gällande skolningar med enkäten. Svara på enkäten och påverka
innehållet i kurserna.
Preliminärt datum för CAP27 infotillfället i Borgå är 8.12.2022 på Kokouspoukama. Vi informerar
mera om de lokala tillfällena skilt senare.

Anmäl nyröjningar med bilder
I Finlands CAP plan är anteckning om villkorlighet. Enligt den måste mark som röjts eller mark
som tagits i bruk från annan användning efter året 2023, vara odlad som vall. Kravet på vall
gäller inte arealer som är odlingsdugliga senast 31.12.2022.
Nyröjningen har inte behövt vara med i årets 2022 huvudstödansökan, men odlaren bör bevisa
att arealen är odlingsdugligt i slutet av året 2022. Nu skulle det vara rätt tid att ta bilder på
röjningsarealer med landmärken och skicka dem till landsbygdskansliet per epost.
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Betalning av jordbruksstöden för år 2022 börjar
Kompensationsersättningens, miljöersättningens och ekoersättningens förskott betalas ut 85%
av beloppet. Förskotten på kompensationsersättning och ekoersättning betalas ut i oktober.
Utbetalning av förskotten på miljöersättningen inleds i november.
Hela utbetalningstidtabellen hittar du på Livsmedelsverkets hemsidor.
Stödnivåerna 2022 för kompensationsersättningen och husdjursförhöjningen kommer att
höjas. Som grund för betalningen används uppgifterna i ansökningarna för 2022. Höjningen av
kompensationsersättningen betalas i samband med förskottsbetalningen från och med
oktober 2022. Höjningen av husdjursförhöjningen betalas i samband med den normala
stödbetalningen våren 2023.

Utbetalning av extraordinärt anpassningsstöd börjar i september. Stödets ansökningstid var i
augusti och riktat till gårdarna som har beviljats år 2021 stöd för växthusproduktion,
lagringsstöd för trädgårdsprodukter eller från produktionen frikopplat stöd för svin- och
fjäderfähushållning i AB-stödregionen.

Mera information om krisstöd hittar du på Livsmedelsverkets hemsidor.
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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 följs växtbeståndens utveckling under hela
växtperioden. Materialet är tillgängligt för alla och gratis. Vid sidan av Vipu -tjänsten, lanseras en
mobilapplikation. Vipu-mobiili applikation kan laddas ner redan nu. Du kan läsa mera om appens
egenskaper i Livsmedelsverkets meddelande (på finska).
I fortsättningen är informationsutbytet mellan jordbrukaren och förvaltningen extra viktigt.
Därför är 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.
Finlands färdigställda CAP plan finns på Jord- och skogbruksministeriets 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!

