
11.4.2016 



GRUNDSTÖD 
 

• En del av det tidigare gårdsstödet 

• All jordbruksmark är stödberättigat 

• Betalas till aktiv odlare enligt stödrätter 

• Betalas för jordbruksskiften som är minst 0,05 ha.  

• Betalas inte för: 

• Tillfälligt icke odlad areal 

• Växthusareal med permanenta växter 

• 20-åriga specialmiljöstödsarearealer  

• Uppskattad stödnivå: 121 €/ha 

• Sockertillägget betalas  t.o.m. 2019 (ca 50% av nivån 2014)  
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Jordbruksmark och åkerareal 
  

I kraven för grund- och förgröningsstödet (+ung 
odlares stöd) betraktas både gårdens åkerareal och 
jordbruksmark.  
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Exempel: 
 
Gården anmäler  

4 ha havre (åker) 
4 ha ensilage (åker) 
1,5 ha träda (åker) 
1 ha permanent gräsmark 
(naturbete,-äng, inte åker) 

Åkerareal  9,5 ha 
Jordbruksmark 10,5 ha 
Stödet betalas till 10,5 ha 



Ansöks tillsamman med förgröningsstödet 
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Användandet av stödrätterna: 
 

• Då grundstöd beviljas aktiveras stödrätterna   

      - > betalning 

• Aktiveringen börjar från det högsta värdet (obs. 

sockertillägget)  

• Om stödrätter blir oaktiverat två år i rad (t.ex. tillfälligt 

icke odlat) så dras de in till reserven 

• Kom ihåg: stödrätterna ökar inte fast basskiftesarealen 

skulle öka (10 ar:s ökningarna, digiteringen)  



 

• År 2015 var det viktigt att se till att bara aktiva jordbrukare 
hade stödrättigheterna i besittning -> indragning av 
överlopps stödrätter  

 

• Kolla noga att besittningsöverföringarna är i skick tills 15.6  
 

• I Vipu-tjänsten syns alla överföringar och deras aktuella 
situation 

• Ytterst sällan möjligt att söka till stödrätter från reserven   

Överföring av stödrättigheter 

• Stödrättigheter kan överföras nu bara till aktiva jordbrukare 
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Förgröningens tre krav: 
 

1. Diversifiering av grödor  (mångsidigare odling) 

2. Kravet på ekologiskt fokusareal (efa-areal) 

•      > 15 ha minst 5% 

•      Trädor, kvävebindande växter, energiträd med kort         

 omloppstid och landskapselement   

3. Bevarande av permanent gräsmark 

Stödnivån ca 75€  

Eko-odlare har  befrielse från förgröningen 
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Diversifieringskrav 
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Diversifiering och växtkoder 
 
Att välja rätt växtkod säkerställer att diversifieringen av 
grödor beräknas korrekt  
• Grupper som hänförs till grödor: Övriga foderväxter, 
Frökryddor och medicinalväxter (inte kummin, senap), 
Prydnadsväxter under 5 år och Snittgrönt och barrväxter 
till snitt, under 5 år HAR SLOPATS: Övriga spannmål, Övriga 
proteingrödor  
• Grödorna preciseras i ansökan i punkten 
Tilläggsuppgifter  
• Följande hänförs inte till grödor: Övriga grönsaker, 
Trädgårdsland, Avtalsareal för specialstöd, åker, Tran-, gås- 
och svanåker (avtal) och Landskapselement HAR SLOPATS: 
Växthusareal  
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Nya växtkoder 2016: 
  
• Cikoriasallat (släktet Cichorium)  
• Sötfänkål (knölfänkål)  
• Sallat (släktet Lactuca) [huvudsallat inkl. isbergssallat ]  
• Grönkål (bladkål) (släktet Brassica oleracea)  
• Pepparrot  
• Jordärtskocka (släktet Helianthus)  
• Getärt  
• Linser  
• Höstråg  
• Grönträda (vall och äng) [utgör permanent gräsmark]  
• Grönträda (vilt och landskap)  
• Växtbestånd för honungsproduktion  
• Tran-, gås- och svanåker (avtal)  
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 Till grödorna fogades fyra nya växtkoder 8.4.  
 
•  Vårrågvete  
•  Till gruppen gräs- och vallfoderväxter hör:  
      -  Gröngödslingsvall (ingen miljöförbindelse)  
       - Ettårig utsädesvall, en växtart  
       - Flerårig utsädesvall, en växtart.  
 
Av dessa samlar gröngödslingsvall år för permanent gräsmark, 
medan de andra noll-ställer samlandet av år för permanent 
gräsmark.  
 
Alla vallar för utsädesproduktion som odlas som rena växtbestånd  
nollställer samlandet av år för permanent gräsmark. Utsädesvallar 
som odlas som rena växtbestånd uppges med egna växtkoderna  



Efakraven 
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Ekologisk fokusareal  (= efa-arealen) 
 
Träda (koefficient 1) 

• Efa-trädan 1.1 –15.8.  

• Kan avslutas kemiskt tidigast 15.7 om det sås höstgrödor 
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Kvävefixerande grödor (koefficient  0,7)  

• ex. ärter, bönor, lupiner, vicker, lusern, klöver och  

     blandningar av dessa 

• grödan ska finnas på åkerskiftet 30.6 –31.8 

• får bärgas tidigare men avslutas först efter 1.9  

• om höstgrödor sås avslutas tidigast 15.7  



Arealer med energiträd med kort omloppstid   
(koefficient 0,3) 

• T.ex. asp och vide   

• Omloppstid högst 7 år. 
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Landskapselement (koefficient 1)  

• Skyddade träd, trädgrupper och 

naturminnesmärken  

• Ett jordbruksskifte med växtkod 

”Landskapselement”  

• Högst 0,20 ha. 



Bevarande av permanent gräsmark 
 • Mark som är täckt med gräs eller andra vallväxter och som 

förnyas naturligt eller genom odling 
• Som inte har ingått i växtföljden på gården under fem år eller 

mer. 
• Andelen permanent gräsmark i förhållande till 

jordbruksmarken får inte sjunka med mer än 5 % 
• Bevarandet följs upp på nationell nivå 
• Kan leda till återställande 
• I Viputjänsten byggs det in en kartnivå med vars hjälp 

sökanden kan ge akt på uppkomsten av permanent gräsmark 
• År 2015 ca 132 000 ha som permanent gräsmark 
• Uppföljning 2015  på jordbruksskiftesnivå 
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Växtkoder som ger upphov till permanent gräsmark: 
 

Ettårig torrhö-, ensilage- och färskfodervall  
Ettårig betesvall 
Flerårig torrhö-, ensilage- och färskfodervall  
Flerårig betesvall 
Grönträda, vall och äng (som inte anmälts som areal med ekologiskt fokus) 
Gröngödslingsvall (2016  gäller jordbrukare som inte har förbundit sig till 
miljöersättning) 
Permanent torrhö-, ensilage-, färskfodervall (minst 5, under 10 år) 
Permanent betesvall (minst 5, under 10 år) 
Naturbete och naturäng 
Äng (Åland)   
Hagmark, öppen 
Avtalsareal för specialstöd, permanent betesmark 
Miljöavtalsareal, permanent gräsmark 
Ettårig utsädesvall, blandning 
Flerårig utsädesvall, blandning 
 
Vallar som omfattas av miljöersättning (nvå, skyddszonsvallar) och  EFA-trädor 
fryser ackumuleringen av vallår 
 


