Till alla jordbrukare

JORDBRUKSBYRÅN INFORMERAR NR 2, 2018
Jordbruksbyrån vid Ålands landskapsregerings näringsavdelning sköter de frågor inom landskapsregeringens ansvarsområde
som har med jordbruket på Åland att göra. Frågor som jordbruksbyrån arbetar med är bland annat strukturstöd (miljö-, LFA-,
investerings- och startstöd), ekologisk produktion och växtskydd.

Stödinfo för lantbrukare!
Tisdag 22 maj kl. 12.00 – 16.00
Lagtingets auditorium
Föreläsare:

Bertel Storsved, Statens Ämbetsverk på Åland
Thomas Svahnström, Ålands landskapsregering.

Tillfället sänds direkt på https://www.youtube.com/user/Landskapsregeringen
Observera att meddelandet om tentamen för miljöersättning som syns under ”Aktuella
ärenden” i Vipu-tjänsten inte gäller för odlare på Åland.

Anläggning av skyddszon
Under år 2018 erbjuds jordbrukare möjlighet att ingå avtal för anläggande av skyddszon på
åkermark som finns inom ett tillrinningsområde som landskapsregeringen i en översiktsplan
har definierat som särskilt känsligt. Till dessa områden hör vattentäkterna på Åland.
Stödmottagaren ska under hela åtagandeperioden oavbrutet ha minst 3 hektar åkermark i sin
besittning. Icke odlad areal beaktas inte.
Villkor för att få miljöersättning för anläggande av skyddszon:
1. Stödmottagaren måste ingå ett femårigt åtagande som innebär att du förbinder dig att
utföra de insatser som ingår i åtagandet. I villkoren ingår dock en revideringsklausul
enligt vilken åtagandet kommer vid byte av programperiod (år 2021) att anpassas till
den nya programperioden.
2. Åtagandet måste omfatta minst 0,25 hektar och ett nytt basskifte ska bildas.
3. Stödmottagaren måste uppfylla åtagandets basnivå.
4. Stödmottagaren måste följa tvärvillkoren och krav på bevarande av jordbruksmark.
Mera information finns på landskapsregeringens webbplats
http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande
Kontaktpersoner: Thomas Svahnström tel. 25 295 och Siv Tennström tel. 25 299
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Ansök om nytt åtagande om ekologisk produktion år 2018
Under 2018 är det möjligt att ansöka om nya åtaganden om ekologisk produktion för
maximalt 200 ha. De nya åtagandena gäller 5 år framåt. Jordbruksbyrån väljer med hjälp av
ett urvalssystem med poängsättning ut vem som får nytt åtagande. Ekologisk livsmedelsproduktion prioriteras. Vill du överföra ett skifte från balanserad användning av näringsämnen
till ett nytt åtagande om ekologisk produktion bör du ha kvar skiftet i BAN tills du fått beslut
om ett nytt åtagande för ekologisk produktion.
Kontaktpersoner: Thomas Svahnström tel. 25 295 och Siv Tennström tel. 25 299

Välkommen att använda subventionerad jordbruksrådgivning
Som jordbrukare har du möjlighet att få subventionerad jordbruksrådgivning av rådgivare
som är godkänd av landskapsregeringen. Rådgivningstjänsterna är konfidentiella och utgår
från jordbrukarens behov. Stöd beviljas till rådgivning inom ekonomi- och miljösatsningar på
gårdsnivå.
Ansökan om subventionerad jordbruksrådgivning görs av rådgivaren till jordbruksbyrån. En
åländsk jordbrukare kan även föreslå en fastländsk rådgivare till rådgivningssystemet.
Kontakta en föreslagen rådgivare som sedan skickar en ansökan om att få bli rådgivare till
jordbruksbyrån.
Jordbrukaren eller jordbrukssammanslutningen betalar endast momsbeloppet för rådgivningen, om rådgivningen kostar under 63 €/timme.
Länk till Mavis rådgivarregister finns på Mavis hemsida (länken finns lite under mitten på
sidan): http://www.mavi.fi/sv/stod-och-service/odlare/Sidor/Jordbruksradgivning.aspx
Välj under ”Rådgivningsdel” t.ex. Ekonomi, Åland för att få fram på Åland godkända
rådgivare.
Kontaktpersoner: Leif Franzell tel. 25 276 och Siv Eliasson-Myllykoski tel. 25 294

RÄTTELSE!
Landsbygdsverket skickar inte ut någon förteckning om basskiften
Har du lämnat in en ansökan om miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion eller
kompensationsersättning till Ålands landskapsregering år 2017 har du nyligen erhållit ett brev
från landskapsregeringen med information om årets ansökningsperiod.
I brevet sägs att du i en förteckning om basskiften som du erhållit från Landsbygdsverket kan
se om basskiftet är anslutet till ett åtagande på din gård.
Landsbygdsverket skickar dock inte ut någon sådan förteckning.
Basskiftesförteckningen kan erhållas endast från kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
och är i första hand avsedd som hjälp för sökanden som gör sin ansökan på papper.
Gör du din ansökan elektroniskt hittar du uppgifterna i Viputjänsten enligt beskrivningen i
brevet som du erhöll.
Kontaktperson: Thomas Svahnström tel. 25 295
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Ekologiskt utsäde
Vid ekologisk odling ska ekologiskt utsäde användas. I sådana fall där tillgången på
ekologiskt utsäde är svag kan landskapsregeringen bevilja vissa växtsorter allmän dispens.
Listan för 2018 hittar ni på landskapsregeringens hemsida om ekologisk produktion.
Evira upprätthåller ett register över tillgången på ekologiskt producerat förökningsmaterial i
Finland. Länken finns även den på landskapsregeringens hemsida om ekologisk produktion.
Det finns även möjlighet att ansöka om dispens för användning av konventionellt obetat
förökningsmaterial: a) om ingen sort av den art man vill använda finns i registret, b) om ingen
leverantör kan leverera utsädet i tid före sådden, c) om sorten inte är registrerad och ingen av
de registrerade sorterna lämpar sig i produktionen eller d) om det handlar om fältförsök eller
bevarande av sorter. Blankett eller digitalt formulär hittar ni på landskapsregeringens
hemsida.
Tänk på att ekologiska frön som drivs upp för att bli ekologiska plantor måste drivas upp
inom en växthusproduktion som är ekologiskt certifierad. Hela produktionsledet måste alltså
vara med i certifieringen för att plantorna inte ska ”tappa” sin ekologiska status.
Mera information samt blanketter finns på landskapsregeringens hemsida
www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/ekologisk-produktion
Kontaktperson: Sue Holmström, tel. 25 289

Inför årets besprutningar
Eftersom växtskyddsinspektören årligen får samtal från oroliga privatpersoner påminner
jordbruksbyrån om hur viktigt det är att vara noggrann, hänsynsfull och försiktig vid
besprutning.
Här är vad som gäller:
▪ besprutning skall ske under en tidpunkt då bin och andra nyttodjur inte flyger - det vill
säga kväll, natt och/eller tidig morgon
▪ besprutning skall ske då det är vindstilla. Det får blåsa högst 3 m/sekund om inte
avdriftsreducerande munstycken används
▪ växtskyddsmedel får absolut inte hamna utanför behandlingsområdet, till exempel på
intilliggande gröda, grannens gård, på vägar, i vattendrag eller liknande
▪ läs igenom preparatets bruksanvisning innan besprutning. Bruksanvisningen är
jämställd med lagen!
Tips!
Berätta för era grannar som bor intill åkrarna som skall besprutas att ni ska bespruta, vad ni
ska använda för preparat och varför. Många växtskyddsmedel luktar och lukten medför ofta
ett obehag och en rädsla för den oinformerade. Visa hänsyn!
Kontaktperson: Annika Hollsten, tel. 25 293
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Foder
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 183/2005 om foderhygien måste hela
foderkedjan registrera sig som foderföretagare. Detta för att garantera spårbarhet av foder.
De verksamheter som kräver registrering är:
1. foderproduktion (ex. odling av foderspannmål eller tillverkning av ensilage antingen
för gårdens eget bruk eller till försäljning),
2. tillblandning av foder utan tillsatser/förblandningar för gårdens eget bruk,
3. användning av hemmaproducerat och/eller köpt foder för utfodring av livsmedelsproducerande djur.
Registerskyldighet berör inte gårdar:
•
•
•

som endast utfodrar pälsdjur eller andra djur som står utanför livsmedelskedjan (ex.
tävlings- och hobbyhästar),
vars foder endast används för utfodring av gårdens egna djur och de livsmedel som fås
av dessa djur används uteslutande på den egna gården,
som odlar foder på högst 3 ha årligen och som levererar allt foder till en lokal gård för
att användas där.

Kontaktperson: Sue Holmström tel. 25 289
Kontrollera era uppgifter i förteckningen över registrerade aktörer inom primärproduktion
av foder som finns på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax/naringslivforetagande/foder-godsel
Om uppgifterna är felaktiga eller om ni saknas i registret hittar ni blanketten på vår hemsida.
Kontaktperson: Sue Holmström, tel. 25 289

Kontaktuppgifter till jordbruksbyråns personal:
e-post: förnamn.efternamn@regeringen.ax (byt ut å, ä, ö mot a och o)
Sölve Högman, landskapsagronom
Marie-Louise Holmberg, byråsekreterare
Leila Lindström, programansvarig
Thomas Svahnström, miljöstödshandläggare
Annika Hollsten, växtskyddsinspektör
Catharina Henriksson, tillf. miljöstödshandläggare
Cecilia Åsgård, handläggare
Siv Eliasson-Myllykoski, handläggare
Siv Tennström, programhandläggare
Leif Franzell, finansieringshandläggare
Annette Loumann, handläggare

25 275
25 274
25 287
25 295
25 293
25 290
(tjänstledig t.o.m. september 2018)
25 294
25 299
25 276
25 273

Hitta till jordbruksbyrån på webben: klicka på bilden ”Näringsliv och
företagande”

