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Antal övervakningar och urval

• Urvalen utförs av Livsmedelsverket, undantaget eget urval.
• År 2021 var 161 (3%) gårdar uttagna till arealövervakning i 

Egentliga Finland, år 2022 (4%) ca 200 gårdar.
Ca 20 % väljs ut genom slumpmässigt urval resten genom 
viktat urval.

Gårdar valdes 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 odlar frilandsgrönsaker.
• Permanent vall och viltåkrar.
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Antal gårdar uttagna till övervakning 2020 och 2021 
i Egentliga Finland
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Coronans inverkan år 2021 på övervakningarna
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Övervakningen anmäldes på 
förhand per telefon några 

dagar innan, max. 14 dygn

Om odlaren inte nåddes, 
lämnades ringbud med ett 

textmeddelande

Övervakningens gång gicks 
igenom vid samtalet

En e-post skickades. Ur den 
framgick tidpunkt och plats för 

kontrollen, inspektörens 
kontaktuppgifter, uppgift om vilka 

handlingar som kontrolleras 
och vad som händer efter 

kontrollen.

Åkerkontrollen utfördes helst 
utan närvaro av gårdens 

representant.  

Möjlighet till att delta fanns, 
dock med egen bil.

På sommaren kontrollerades 
skriftliga arrendekontrakt och 

odlingsplanen.

Övriga handlingar 
kontrollerades i samband med 

övervakning av handlingar 
vintertid.

När anmälan om övervakning 
gjorts kan inga korrigeringar 
mera göras i ansökan, med 

undantag av uppenbara 
misstag.



Tillfälligt icke odlad areal

• Som tillfälligt icke odlad areal över 0,01 ha ska 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.
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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 

kan det inverka på antalet stödrätter.

38



Elektroniska tjänster och ny teknik

• Resultaten av övervakningarna skickas via tjänsten Suomi.fi.
• 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 fogas till övervaknings-

handlingarna.
• Till nytta då terrängen är svårforcerad 

(vassbevuxna strandområden, våtmarker, 
ådalar, miljöavtalsområden, närliggande öar).
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På kommande år 2022

• Odlaren kan sända bilder via en app.

• Övervakaren kan be om bilder.

• Möjligen kommer också uppgift om 

skiften och utbetalningar att ingå.

• Förberedelse för kommande 

programperiod. 

Tekniken kommer att ha stor roll 

framöver.

• Frivilligt år 2022.
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Växtslag

Bild skickad av odlaren (eller rådgivaren / annan)



Feedbackundersökning år 2021 (Eg. Finland) 
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Bedöm övervakningsbesöket Medeltal

Jag fick tillräckligt med information om kontrollen före kontrollbesöket, 

om vad det handlar om, hur och varför kontrollen görs 3,51

Jag fick tillräckligt med information om kontrollen under kontrollbesöket, 

om vad det handlar om, hur och varför kontrollen görs 3,58

Kontrollören var saklig och sakkunnig
3,83

Kontrollören hade god kännedom om stödsystem
3,67

Kontrollören gav tillräckligt med information under kontrollbesöket om 

observationer som gjordes i kontrollen 3,33

Jag fick tillräckligt med information om kontrollens resultat i helhet
3,65

4 = Helt av samma åsikt, 3 = Delvis av samma åsikt, 2 = Delvis av annan åsikt, 1 = Helt av annan åsikt Antal svar 37 stycken



Permanent gräsmark
• Permanent gräsmark är jordbruksmark som används till att odla 

gräs eller annat örtartat foder (dvs. gräsväxter eller andra 

vallfoderväxter) och som inte har ingått i växtföljden på 

jordbruksföretaget (gården) i minst fem år.

• Permanenta gräsmarker är sådana arealer som har varit vall 

minst fem år i följd och för vilka du anmäler vall också det sjätte 

året. I Viputjänsten finns en kartnivå där du kan kontrollera om 

ett jordbruksskifte utgör permanent gräsmark eller femte årets 

vall

• Beteckningen permanent gräsmark är årsspecifik och beror på 

vilken växt som odlas på skiftet under respektive år. 

Beteckningen permanent gräsmark innebär inte att man alltid 

måste odla vall på det berörda skiftet i fortsättningen. I enlighet 

med din odlingsplan kan du odla också andra grödor på ett 

skifte med beteckningen permanent gräsmark, då utgår 

beteckningen permanent gräsmark. Permanenta gräsmarker på 

Naturaområden får inte tas i bruk för annat ändamål, utan de 

måste bevaras som gräsmark42 Anna Myréen


