
GRUND- OCH FÖRGRÖNINGSSTÖD



Grundstöd

• 122,36 € /ha 

• Stödberättigande areal och stödrättigheter

• Stödberättigande areal

• Åker

• Pemanenta grödor

• Permanenta gräsmarker

• Stödrättigheter

• Aktivering minst vartannat år



Förgröningsstöd

• ca 74 €/ha

• Betalas till stödberättigad jordbruksmark (enligt stödrättigheter i besittning/ägo)

• Tre krav:

• Diversifiering av grödor

• Krav på arealer med ekologiskt fokus (EFA)

• Bevarande av permanent gräsmark



Förgröningsstöd

• Diversifiering av grödor

• 10–30 ha åkerareal, minst två olika grödor och huvudgröda högst 75 %

• över 30 ha åkerareal, minst tre olika grödor. Huvudgröda högst 75 % av åker-
arealen, de två största grödorna högst 95 % av åkerarealen

• Beräkning av andelen grödor 30.6 – 31.8



Förgröningsstöd

• Du är befriad från kravet på diversifiering av grödor om

• mer än 75 % av din gårds åkerareal består av vall, träda, är i odling 
med baljväxter eller en kombination av dessa

• mer än 75 % av din gårds stödberättigande jordbruksmark består av 
permanent gräsmark, vall eller en kombination av dessa

• mer än 50 % av din gårds åkerareal är sådan areal som du inte anmäl-
de i din stödansökan från det föregående året

-> Ersättning för växttäcke vintertid betalas inte



Förgröningsstöd
Ekologisk fokusareal

• 15 ha åkerareal -> minst 5 % av åkerarealen

• Trädesarealer (efa-träda)

• Grönträda (vall, vilt, landskap, äng, nektarväxter), stubbträda, svartträda

• Ska bevaras 1.1 – 15.8

• Inga växtskyddsmedel får användas 1.1 -15.8

• Skörd eller bete tidigast 16.8

• Får avslutas tidigast 1.9 

• Sådd av höstgrödor –> grön- och stubbträda får avslutas och bearbetas tidigast 16.8

• En grönträda får inte ha såtts enbart med utsäde av spannmål, oljeväxter eller protein-g-
rödor (undantag klöver och sötväppling) eller med utsädesblandningar av dessa växter



Förgröningsstöd

Ekologisk fokusareal

• Kvävefixerande växter

• Ärt, böna, lupin, vicker, sojaböna, sötväppling, lusern, klöver och blandningar med
100% eller över 50% kvävefixerande växter

• Ska bevaras på skiftet 30.6 – 31.8, får bearbetas 1.9

• Vid sådd av höstsådda grödor får man bearbeta och så tidigast 15.7

• Inget växtskyddsmedel från sådd till 31.8 

• gäller också betningsmedel och flyghavrebekämpning

• gäller från 1.1 om växten sådd tidigare år



Förgröningsstöd

Ekologisk fokusareal

• Arealer med skottskog med kort omloppstid

• Asp och vide

• Viktkoefficient 0,5

• Landskapselement som är förenliga med tvärvillkoren



Förgröningsstöd



Förgröningsstöd

• Befrielse från ekologisk fokusareal

• mer än 75 % av din gårds åkerareal består av vall, träda, är i odling med baljväxter eller 
en kombination av dessa

• mer än 75 % av din gårds stödberättigande jordbruksmark består av permanent gräs-
mark, vall eller en kombination av dessa

->  Ersättning för skyddszon, flerårig miljövall, naturvårdsåker, gröngödslingsvall och 
växttäcke vintertid betalas inte

• Vipurådgivaren:



Förgröningsstöd
• Bevarande av permanent gräsmark

• Ett skifte, var det uppges gräs- och vallfoderväxter 6 år i följd ändras till permanent 
gräsmark

• Beteckningen permanent gräsmark är årsspecifik, annan odlingsväxt än vall och
utsädesodling av vall som rena växtbestånd (inte blandningar)

• Permanent gräsmark räknas inte som växt i diversifiering av grödor

• Permanent gräsmark kan inte anmälas som efa-areal, naturvårdsåker eller
gröngödslingsvall



Överföring av stödrättigheter

• Överföring av stödrättigheter senast 15.6 på blankett 103B och 103A

• Mottagare av stödrättigheter ska vara en aktiv odlare



Att lämna in blanketter per e-post

• Blanketter som lämnas in per e-post ska skickas till adressen maaseutu@paimio.fi

• Om du inte får kvittering på att e-posten är mottagen, ring till lantbrukskansliet

• Stödsökande är ansvarig för att ansökningar och anmälningar kommer fram i tid

mailto:maaseutu@paimio.fi


Stödrättigheter ur nationella reserven

• Blankett 289 lämnas in senast 15.6.2021 till NTM-centralen

• Grunderna för ansökan är

• ung jordbrukare

• ny jordbrukare

• ägoregleringar

• en förbindelse enligt AVTRPL eller AVSTÖL att inte odla upphör att gälla 

• ett 20-årigt avtal om miljöspecialstöd upphör att gälla 

• domstolsbeslut/administrativ bestämmelse


