




Tidtabell för stödansökan

15 juni Huvudstödansökan slutar. 

Sista möjliga dag att lämna in basskiftesändringar

30 juni Sista såningsdag

11 juli Sista dag att lämna in försenad stödansökan, -19%

12 juli Försenad ansökan avslås

31 augusti Sista möjliga dag att göra besittningsöverföring av en hel gård

21 september. Sista möjliga dag att anmäla en besittningsöverföring av en hel gård

27 oktober Sista dag att lämna in höstanmälan

21 november. Sista dag att lämna in försenad Höstanmälan, -17%



Postning till jordbrukare

• Skickas till gården uppskattningsvis v 15 (veckan före påsk) 

• Innehåller

- information om att stödansökan inleds.

- Ändringar I ansökningsguiden inför 2022

- Preliminär info om den nya CAP-perioden



CAP 2023

• Finlands Cap 2023 programplan inlämnad i december.

• Planernas längd varierar från 400-4000 sidor.

• Kommissionens analys pågår som bäst. Observationsbrev till 
medlemsstaterna under mars månad.

• I samband med detta publiceras sammandrag över de planer som
medlemsländerna lämnat in och deras ambitioner, särskilt I miljö- och
klimatärenden.



• Finland svarar på kommissionens observationer i april-maj, förhandlingar
med kommissionen.

- tekniska frågor och utredningar, arbetet pågår redan nu.

- politiska frågor, eventuella ändringar av inlämnade planen.

• Målet är att förhandlingarna med kommissionen avslutas sommaren 2022.

• Finlands CAP-plan godkänns i kommissionen sommaren/början av hösten 
2022

• Nationellt verkställande senast 1 januari 2023

- Nationell lagstiftning

- Förordningar

- Ansökningsanvisningar

- IT-system förberedelser



Bort med Skärgårdshavet från hot spot-listan
• Syftet med hot spot-färdplansprojektet är att definiera och schemalägga 

behövliga åtgärder för att minska den spridda belastningen från 
Skärgårdshavets avrinningsområde och få bort Skärgårdshavet från 
HELCOMs hot spot-lista.

• Utmaningar för jordbrukens vattenvård har utretts som ett samarbete 
mellan jordbrukare och myndigheter:

• Ett komplext stödsystem 

• Inriktning av åtgärder

• Effektiviserad och riktad rådgivning

• Effektivt utnyttjande av gödsel

• Negativ medieuppmärksamhet Mer information:
Elina Laurila, elina.laurila@ely-keskus.fi

https://www.ely-keskus.fi/web/saaristomeren-hot-spot-
tiekarttahanke

Vill du medverka i att utveckla lösningar?

UNDERSÖKNING!

mailto:lina.laurila@ely-keskus.fi
https://www.ely-keskus.fi/web/saaristomeren-hot-spot-tiekarttahanke
https://link.webropolsurveys.com/S/2E227FBCA65BCFDB


Föreläsningsmaterialet finns på SLC Åbolands
hemsida
slc.fi/om-slc/producentforbunden/slc-aboland

Videobandingen finns tillgänglig nästa vecka

EKO-stödutbildning 8.4


