Till alla jordbrukare

Jordbruksbyrån informerar

Nr 1, 2021

Jordbruksbyrån tillhör landskapsregeringens näringsavdelning. Jordbruksbyrån ansvarar för genomförandet
av den del av jordbrukspolitiken som tillhör landskapets ansvar enligt självstyrelselagen.

Växtskyddsutbildning och växtskyddsexamen
Kom ihåg att avlägga växtskyddsexamen i god tid före sprutningssäsongen. Både växtskyddsutbildningen och
växtskyddsexamen sker i år digitalt. Kursen, som innehåller en del nytt, är i Ålands Hushållningssällskaps regi
och kostar 70 € + moms. I priset ingår boken ”Växtskydd för åkergrödor” (värde ca 30 €).
Växtskyddsexamen är obligatorisk för alla som använder växtskyddsmedel i arbetet. Examen är kostnadsfri.
Läs mera på Ålands Hushållningssällskaps hemsida:

https://landsbygd.ax/vaxtskyddsutbildning-och-

vaxtskyddsexamen/
Kontaktperson för kursen: Joachim Regårdh tel. 0457 526 7303
Kontaktperson för examen: Annika Hollsten tel. 018-25 293, e-post: annika.hollsten@regeringen.ax

Ekologiskt utsäde
Vi påminner att om ni inte får tag i ekologiskt utsäde så finns Ålands generella dispenser för utsäde på
hemsidan som bilaga https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/ekologisk-produktion . Om
sorten ni önskar använda inte finns med på listan behöver ni ansöka om dispens. Blankett finns på hemsidan.
Ansökan ska göras innan sådd. Kom ihåg att ange mängder utsäde ni ansöker dispens så underlättar det för
oss när statistiken ska sättas ihop.
Reglerna för utsäde ändrar 2022. Från odlingssäsongen 2022 blir det samma omställningstider för utsäde som
idag gäller för foder- och livsmedelsgrödor. Ekologiskt utsäde och utsäde från omställningsmark ska hållas isär.
Den som vill odla ekologiskt växtförökningsmaterial under 2022 kan behöva ställa om sin mark redan under
2021. Det utsäde som produceras som ekologiskt enligt nuvarande förordning får säljas som ekologiskt tills
det tar slut.
På hemsidan finns även en uppdaterad mall för ekoplanen, många behöver uppdatera sina ekoplaner under
2021. Mer info rörande ekologisk produktion och kontroll kommer under våren till de som är med i Åkejregistret.
Kontaktperson: Tina Danielsson, tel. 018-25 289
e-post: tina.danielsson@regeringen.ax
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Ansökan om jordbruksstöd 2021
Den elektroniska stödansökan öppnar i slutet av april och stänger 15.6.2021 kl. 23.59.
Förlängning av åtaganden
Har du ett åtagande som löper ut 30.4.2021 kan du i samband med årets stödansökan ansöka om förlängning
av ditt åtagande med ett år. Även om du redan i fjol ansökte om förlängning av ett åtagande som du ingick år
2015 ska du i år igen ansöka om förlängning med ett år.
Om du gör din stödansökan elektroniskt ansöker du samtidigt automatiskt också om förlängning. Gör du hela
din stödansökan på papper kan du ansöka om förlängning på blankett Å1a.
Ditt åtagande förlängs oförändrat och blir gällande till och med 30.4.2022. Du ska uppfylla villkoren fram till
dess. Har du behov av att göra ändringar i ditt åtagande kan du alternativt ingå ett nytt tvåårigt åtagande.
Nya tvååriga åtaganden
Du kan inte göra ändringar i ditt åtagande i samband med förlängningen. Då kan du i stället ingå ett nytt
tvåårigt åtagande. Genom att ingå ett tvåårigt åtagande kan du:
−

frånträda frivilliga komplement i ditt åtagande om balanserad användning av näringsämnen eller i ditt
åtagande om ekologisk produktion,

−

välja nya frivilliga komplement till ditt åtagande om balanserad användning av näringsämnen eller till
ditt åtagande om ekologisk produktion,

−

byta gårdstypen i ditt åtagande om balanserad användning av näringsämnen,

−

frånträda ditt åtagande om ekologisk produktion till den del som gäller ekologisk husdjursproduktion,

−

bifoga till ditt åtagande om balanserad användning av näringsämnen eller till ditt åtagande om ekologisk produktion sådana basskiften som inte har varit anslutna till ditt åtagande,

−

minska arealen i ditt åtagande och

−

minska eller öka antalet djur i ditt åtagande om uppfödning av ursprungsraser.

Även du som inte har ett åtagande om balanserad användning av näringsämnen eller åtagande om ekologisk
produktion kan i år ingå ett nytt tvåårigt åtagande.
Ett nytt tvåårigt åtagande om skötsel av kulturmark eller skötsel av naturbeten med höga naturvärden
kan ingås för naturbeten som inte tidigare har ingått i något åtagande.
Det är också möjligt att ingå ett nytt tvåårigt åtagande om skötsel av naturbeten med höga naturvärden för
sådana naturbeten som har ingått i ett åtagande om skötsel av kulturmark förutsatt att betet uppfyller villkoren
för ett naturbete med höga naturvärden. Då avslutas ditt åtagande om skötsel av kulturmark men för de
återstående betena kan du ingå ett nytt tvåårigt åtagande om skötsel av kulturmark.
Ansökan om ett nytt tvåårigt åtagande kan göras enbart på pappersblanketter. Har du haft ett motsvarande
åtagande år 2020 kan du ändå ansöka om utbetalning för ditt nya åtagande elektroniskt.
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De tvååriga åtagandena kan ingås förutsatt att kommissionen godkänner landskapsregeringens förslag till
programändring som lämnades till EU-kommissionen i början av året.
Mera information om ansökningsförfarande finns i landskapsregeringens Ansökningsanvisningar 2021.
Kontaktpersoner: Leila Lindström tel. 018-25 287,
Thomas Svahnström tel. 018-25 295
Catharina Henriksson tel. 018-25 290
Siv Tennström tel. 018-25 299

e-post: fornamn.efternamn@regeringen.ax

Information om utbetalningar av 2020 års lantbruksstöd
Nedan finns en eftersträvad utbetalningstidtabell för vårens och sommarens stödutbetalningar:
Kompensationsersättningens nationella husdjurstillägg betalas i sin helhet ut i slutet av maj. I maj är det också
tänkt att stödet för riktade insatser på naturbeten ska betalas ut i sin helhet.
Slutraterna för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, skötsel av kulturmarker,
naturbeten med höga naturvärden, anläggning av extra breda skyddszoner och ersättning för ekologisk
produktion är planerade att betalas ut i slutet av juni. Då betalas också husdjursförhöjningen för den ekologiska
ersättningen ut i sin helhet. Slutraterna för samtliga utbetalningar är 15 % av totala stödet.
Kompensationsersättningens nationella husdjurstillägg och husdjursförhöjningen för den ekologiska
ersättningen är inte beräknade ännu och syns inte i VIPU-programmet. Så ifall någon jämför 2020 års
stöduppgifter med 2019 års uppgifter och undrar över varför 2020 års stödsummor är lägre, så beror det högst
antagligen på detta.
Kontaktperson: Thomas Svahnström, tel. 018-25 295
e-post: thomas.svahnstrom@regeringen.ax

Digitalt informationstillfälle om årets stödansökan tisdagen den
11 maj kl. 13.00
Nytt och aktuellt inför årets ansökan. Föreläsare: Bertel Storsved och Thomas Svahnström.
Följ via länkarna:
https://www.facebook.com/JordbruksbyranAland
https://www.youtube.com/user/Landskapsregeringen
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Om besprutningar
Växtskyddsmedel är utvecklade att bekämpa ogräs eller skadegörare, vilket medför att de kan vara till skada
även för andra organismer i omgivningen.
Tänk på detta vid besprutning:
1.

Läs och följ bruksanvisningen noggrant – inför varje besprutning

2.

Besprutning ska ske under den tid på dygnet då bin och humlor inte flyger (kväll, natt, tidig morgon)
•

3.

Ett preparat försett med bivarning får inte användas närmare än 60 meter ifrån ett bisamhälle

Växtskyddsmedel får inte hamna utanför behandlingsområdet och förstöra till exempel intilliggande
gröda, grannens bärbuskar, jordgubbar, gräsmatta osv. Växtskyddsmedlet får inte heller hamna på
vägar

4.

Fäst speciellt uppmärksamhet vid eventuella begränsningar för preparatet (vattendrags- och
grundvattenbegränsningar, upprepad användning, organismvarningar mm.
•

Bespruta inte vid blåsigt väder

•

Använd inte sprutans påfyllningsanordning till att fylla på vatten direkt från vattendrag med

•

Skyddsavståndet till vattendrag bestäms av det preparat i tankblandningen som har längst
skyddsavstånd (mäts från strandlinjen vid besprutningstillfället)

5.

•

Släpp inte ut överflödig sprutvätska eller tvättmedel från sprutan i vatten eller avlopp

•

Notera och iaktta skyddsavstånd till brunnar och källor som används till hushållsvatten

•

Kontrollera om medlet har begränsning för upprepad användning

Det är viktigt att även som ekologisk producent vidta försiktighetsåtgärder (till exempel en skyddszon)
för att säkerställa att odlingen inte, genom vindavdrift, kontamineras av konventionella växtskyddsmedel från konventionella angränsande skiften

Tips!
Berätta gärna för era grannar som bor intill åkrarna som skall besprutas att ni ska bespruta, vad ni ska använda
för preparat och varför.
Kontaktperson: Annika Hollsten, tel 018-25-293
e-post: annika.hollsten@regeringen.ax

Varroa – var vaksam
Varroakvalster som är ett stort hot mot en sund åländsk biodling har nu konstaterats på Houtskär i Åbolands
skärgård, mindre än 20 km från närmaste åländska bigård. Ålands biodlarförening uppmanar därför till stor
försiktighet och vaksamhet gällande biodlingen, för att bibehålla Åland fritt från varroa, och påminner också
om importförbudet av bisamhällen till Åland. För ytterligare information kontakta Ålands biodlarförening.

Gilla Jordbruksbyrån Åland på Facebook så nås du snabbt av aktuell
information

