Observationer vid övervakning 2020

Anna Myréen i samarbete med Juha Nummila

- Antal övervakningar och urval.
- Coronans inverkan.

- Tillfälligt och permanent icke odlat.
- Elektroniska tjänster och ny teknik.
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Antal övervakningar och urval
• Urvalen utförs av Livsmedelsverket, undantaget eget urval.
• 162 (3%) gårdar var år 2020 uttagna till arealövervakning i Egentliga Finland,
2021 291 (6%)/160 (3%) gårdar.
• Ca 20 % väljs ut genom slumpmässigt urval resten genom viktat.
• Gårdar väljs ut till övervakning med följande viktning:
• Tillfälligt icke odlad areal.
• Skiften som har en stor omkrets/areal.
• Förhållandevis liten spannmålsareal/stor vallareal.
• Gården har fått stora påföljder i miljöersättningen.
• Det förekommer flyghavre på gården.
• Gården har sökt bidrag för jordbruksgrödor.
• Stor andel öppen träda.
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Antal gårdar uttagna till övervakning 2019 och 2020
i Egentliga Finland
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Coronans inverkan år 2020 och troligen också 2021
• Övervakningen anmäls på förhand per telefon några dagar innan, dock
max 14 dagar. Om odlaren inte går att nå kan ett ringbud lämnas med
textmeddelande.
• Övervakningens gång gås igenom vid samtalet.
• En e-post skickas, ur vilken det framgår tidpunkt och plats för kontrollen,
inspektörens kontaktuppgifter, uppgift om vilka handlingar som kontrolleras
och vad som händer efter kontrollen.
• Vi utför också i år åkerkontrollen helst utan närvaro av gårdens representant.
• På sommaren kontrolleras enbart ev. skriftliga arrendeavtal
(på en del gårdar förrådet för växtskyddsmedel och foderlager).
• Övriga handlingar kontrolleras i samband med övervakning av handlingar
i december.
• När anmälan om övervakning gjorts kan inga korrigeringar
mera göras i ansökan, med undantag för uppbenbara misstag.
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Tillfälligt/permanent icke odlad areal
• EU-kommissionen har fäst uppmärksamhet vid dessa arealer vid
kontroll år 2020
→ areal får inte år från år anmälas som tillfälligt icke odlad.
• Våren 2021 kommer de arealer som uppgetts flera år i rad som
tillfälligt icke odlade att gås igenom och korrigeras av förvaltningen,
landsbygdsmyndigheten i kommunen.
Eventuella besök i terrängen kommer också att göras.
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Tillfälligt icke odlad areal
• Som tillfälligt icke odlad areal över 0,01 ha kan uppges:
• En förstörd eller icke sådd gröda.
• Areal som ligger under överåriga ensilage och/eller
halmbalar eller gödselbatterier.
• Areal på vilken det under växtsäsongen utförs
dränering, täckdikning eller samhällstekniska arbeten.
• Arealer bevuxna med sly som röjs under växtperioden
ex. i tegdiken eller på naturbeten.
• Nyröjad områden kan inte anmälas första året
som tillfälligt icke odlat.
• Om man anmäler över 1 ha som tilf. icke odl. kan
det ha inverkan på antalet stödrätter.
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Permanent icke odlad areal
• Permanent icke odlad areal:
• Tas bort ur jordbruksanvändning i
basskiftesadministrationen.
• Areal som inte uppfyller kravet för jordbruksmark;
buskbevuxna, trädbevuxna, för våta områden,
tuviga områden, berg, etc.
• Vägar, gårdsområden och permanenta
förvaringsplatser.
• Byggnader, dammar, skog.
• Om området utgör en del av ett basskifte
delas basskiftet.
• Om arealer konstateras vid övervakning
har det inverkan på stödrätterna.
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Naturbeten
• EU kommissionen utförde en kontroll år 2019.
I samband med den noterades att det växte för tätt med
träd och buskar på områden som anmälts som naturbete.
• Bidrog till en omfattande omkontroll hösten 2020.
‒ Alla skiften som anmälts som naturbete och övervakats
år 2018 och 2019 kontrollerades på nytt.
‒ Sammanlagt ca 450 skiften kontrollerades med hjälp av
flygfoto och 120 skiften kontrollerades i terrängen.
‒ Eventuella brister hade inverkan enbart på stödet för år 2020.
‒ Bara de gårdar som riskerade sänkning av stöd kontaktades brevledes.

• Kontrollera att villkoren uppfylls!
I annat fall, ta bort skiftet eller delar av det ur jordbruksanvändning.
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Elektoniska tjänster och ny teknik
• Resultaten av övervakningarna skickas via tjänsten
Suomi.fi.
• Antingen som e-post eller via posten som brev.
• Håll kontaktuppgifterna ajour i tjänsterna Vipu
och Suomi.fi

• Drönare har tagits i bruk som ett hjälpmedel vid
övervakning.
• Om drönare används meddelas om detta.
• En kartbild kan bifogas till övervakningshandlingarna.
• Till nytta då terrängen är svårforcerad
(vassbevuxna strandområden, våtmarker, ådalar,
miljöavtalsområden, närliggande öar).
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På kommande år 2021
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Vi håller fötterna
på jorden och
humöret på topp!
Tack för visat intresse.
Anna Myréen
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