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Finlands CAP-plan 2023–2027

• Finlands förslag till CAP-plan godkändes av statsrådet den 16 december 
2021 och lämnades till kommissionen den 22 december 2021

• Förhandlingarna med kommissionen pågår

• Nedanstående presentation baserar sig på det förslag till CAP-plan som 
lämnats till kommissionen
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CAP-planen:

Rådgivningstjänsten 1/3

• Rådgivningstjänsten är en övergripande åtgärd inom CAP-planen med 
koppling till alla särskilda mål. Den är obligatorisk för medlemsländerna.

• I skäl 50 i CAP-förordningen finns en heltäckande beskrivning och i artikel 
15 en lång förteckning över skyldigheterna.

• I korthet: Rådgivningstjänsten omfattar ekonomiska, miljömässiga och 
sociala frågor, och den förmedlar även ny information om forskning och 
innovationer. Koppling till AKIS (agrart kunskaps- och innovationssystem). 

• De innehållsmässiga skyldigheterna utvidgas till att omfatta bl.a. ett digitalt 
näringsämnesverktyg, inriktning av produktionen så att den motsvarar 
konsumenternas förväntningar, en social dimension samt biosäkerhet.
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CAP-planen:

Rådgivningstjänsten 2/3

• De rådgivare som godkänts under den nuvarande finansieringsperioden 
kan fortsätta + val av nya rådgivare

• Avsikten är att hela rådgivningssystemet (val och godkännande av 
rådgivare samt stödadministration) ska genomföras via ett elektroniskt 
system.

• Av rådgivarna förutsätts det att de upprätthåller sin yrkesskicklighet och 
sina kunskaper samt att de uppför sig oklanderligt.

• Rådgivningen bedrivs oavhängigt och utan intressekonflikter.
• Som stöd för genomförandet behövs det i den nationella lagstiftningen bestämmelser 

om uteslutning av rådgivare ur systemet.
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CAP-planen:

Rådgivningstjänsten 3/3

• Jordbrukaren ska ges ett dokument över rådgivningstillfället
• - vad som har behandlats och rekommenderats under rådgivningstillfället

• Jordbrukaren bekräftar den tid som gått åt till rådgivningen
• Bekräftelsen av den som fått rådgivningen och dokumentering av rådgivningstillfället är en 

förutsättning för utbetalning av stöd.

• Utvecklingsbehov:
• Trots att rådgivningen ska vara oavhängig och utan intressekonflikter, bör kravet på frihet 

från intressekonflikter kunna lösas på ett sådant bra sätt att kunnande som behövs inte 
går förlorat.

• Yrkesskicklighet krävs: utgångsnivå, fortbildning + koppling till AKIS (förankring av nya 
forskningsrön)

• Holistiskt arbetssätt: bakgrundsarbete, större team 
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Rådgivningsteman

1. Jordbrukets resiliens
• Affärskompetens, ekonomisk planering och ledning, förändringar i 

produktionen
• Investeringar för att förbättra arbetsmiljön
• Riskhantering: riskkartläggning av gården och rekommendationer för 

att minimera riskerna, arbetssäkerhet, riskhanteringsplan
• Social dimension

• Välbefinnande: förutsättningar att orka, nätverkande och 
samarbetsförmåga, projekt med jordbrukargrupper inom 
samarbetsåtgärden, social omsorg på landsbygden

• Arbetsvillkor och arbetsgivarens skyldigheter, hälsa och säkerhet i 
arbetet
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Rådgivningsteman

2. Öka konkurrenskraften
• Ökad effektivitet i produktionen: ändrade produktionsmetoder, utveckling av 

primärproduktionens struktur

• Modern jordbruksteknik: maskiner, anordningar, ett digitalt och smart jordbruk

• Förbättring av åkrarnas fastighetsstruktur: utredningar om möjligheterna i fråga 
om t.ex. ägoregleringar, ägobyten samt arrangemang som gäller ägande och 
arrendering av mark

• Investeringar för att öka konkurrenskraften och lönsamheten

• Marknadskompetens, utveckling av konsumentorienterade mervärdesprodukter

• Producentgrupper/organisationer (samarbete)
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Rådgivningsteman

3. Värdekedjan
• Specialisering, t.ex. specialgrödor
• Produktutveckling och utveckling av företagsverksamheten, start av 

innovativ jordbruksverksamhet
• Utökat samarbete mellan producenter 
• Korta kedjor på den inhemska marknaden
• Investeringar för att öka förädlingsgraden
• Kvalitetssystem: EU:s system för namnskydd, ekomärkning och nationella 

kvalitetssystem
• Certifiering av områden för ekologisk insamling
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Rådgivningsteman

4. Begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar samt hållbar energi 1/3

• Begränsning av klimatförändringarna
• Bevarande av åkrarnas organiska substans
• Investeringar i produktion och användning av biogas och återvunna näringsämnen
• Investeringar för att förbättra miljöns tillstånd
• Odling av torvmarker på ett sätt som minskar växthusgasutsläppen
• Upphörande med röjning av ny åker (inkluderar ägoreglering som alternativ) 
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Rådgivningsteman

4. Begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar samt hållbar energi 2/3

• Anpassning till klimatförändringarna
• Vattenhushållning i förändrade väderförhållanden: översvämningar, torka, ökad 

näringsavrinning, nya dikningslösningar, dikningssamarbete
• Nya växtsorter och odlingsväxter
• Nya utmaningar inom skadedjursbekämpningen: utveckling av resiliensen med nya 

metoder för att balansera skadedjurspopulationerna, nya sjukdomar och hantering av 
dem, diversifiering och mångfald som en del av resiliensen i odlingssystemet
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Rådgivningsteman

4. Begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar samt hållbar energi 3/3

• Energi- och materialeffektivitet
• Gårdsspecifik energiplan
• Gårdarnas materialeffektivitet
• Förnybar energi
• Investeringar i förbättrad materialeffektivitet och energieffektivitet
• Investeringar i produktion och användning av förnybar energi (inkl. träenergi, vind-

och solenergi, jordvärme)

• Villkorlighet, GAEC-krav: GAEC 1, GAEC 2, GAEC 3 och det nationella 
GAEC-krav som gäller nyodling på mineraljordar 
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Rådgivningsteman

5. Hållbar utveckling och naturresurser 
(vatten, mark och luft) 1/4

• Vattenskydd
• Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG, inkl. SMR 1)
• Nitratdirektivet (91/676/EEG, inkl. SMR 2)
• Våtmarksinvesteringar
• Skötselplan för våtmark
• Ekologisk vattenförvaltning
• Digitalt näringsämnesverktyg 
• Beräkningar av näringsbalansen
• Investeringar i vattenhushållning
• Bedömning av den gårdsspecifika belastningen
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Rådgivningsteman

5. Hållbar utveckling och naturresurser 
(vatten, mark och luft) 2/4

• Förbättring av markens struktur
• Åkrarnas kulturtillstånd 

• Odlingsplanering

• Diversifiering av odlingen

• Kolinlagrande jordbruk, ökning och bibehållande av organisk substans i marken 

• Återvinning av organiska ämnen, användning av organiska gödselfabrikat, effektivare 
näringskretslopp, utnyttjande av näringsämnena i gödsel

• Odlingsmetoder som minskar bearbetningen och ökar växttäcket, t.ex. odling av 
fånggrödor, gröngödslingsvall, växttäcke vintertid 

• Åkrarnas vattenhushållning
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Rådgivningsteman

5. Hållbar utveckling och naturresurser 
(vatten, mark och luft) 3/4

• Luftkvalitet och förbättring av den
• Direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft
• Direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av utsläpp av luftföroreningar 
• Minskning av ammoniakutsläppen (odlingsåtgärder, anvisningar om djurutfodring, 

investeringar i produktionsbyggnader)
• Åtgärder som främjar cirkulär ekonomi och som omfattas av miljöersättningar
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Rådgivningsteman

5. Hållbar utveckling och naturresurser 
(vatten, mark och luft) 4/4

• Hållbar användning av växtskyddsmedel
• Användning av växtskyddsmedel (artikel 55 i förordning (EU) 1107/2009, inkl. SMR 

12) 
• Hållbar användning av bekämpningsmedel (direktiv 2009/128/EG, inkl. SMR 13), 

minskad användning av bekämpningsmedel (strategin Från jord till bord)
• Skyddsåtgärder mot växtskadegörare (förordning (EU) 2016/2031)
• Integrerad bekämpning, biologisk bekämpning och pollinerare
• Villkorlighet, GAEC-krav: GAEC 4, GAEC 5, GAEC 6, GAEC 7
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Rådgivningsteman

6. Biologisk mångfald 
• Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (direktiv 92/43/EEG, inkl. SMR 4) 

• Främjande av fågelbeståndet i jordbruksmiljön (direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar, inkl. 
SMR 3) 

• Förhindrande av fågelskador och skötsel av fågelåkrar

• Identifiering av objekt och praxis som främjar den biologiska mångfalden

• Mångfaldsväxter (pollinerar-, landskaps-, vilt-, ängs- och fältfågelväxter), naturvårdsåkrar med vall

• Begränsning av främmande arter

• Skötsel av mångfaldsvåtmark

• Skötsel av vårdbiotoper och naturbeten 

• Plan för miljöavtal om främjande av landskapet och naturens mångfald

• Ekologisk produktion och husdjursproduktion

• Villkorlighet, GAEC-krav: GAEC 7, GAEC 8 
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Rådgivningsteman

7. Unga jordbrukare och nya företagare
• Rådgivning, handledning och beräkningar i samband med generations-

och ägarskiften

• Personer som beviljas stöd till unga jordbrukare

• Bildande av stödgrupper och nätverk, deltagande i projekt som främjar 
etablering av jordbruk
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Rådgivningsteman

8. Sysselsättning och tillväxt
• Annan affärsverksamhet på gården

• Bioekonomi

• För utveckling av landsbygdsföretag kan innovationsstöd beviljas via NTM-
centralerna och Leadergrupperna.
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Rådgivningsteman

9. Livsmedelstrygghet och djurens 
välbefinnande
• Djurens välbefinnande och hälsa

• Motverkande av antibiotikaresistens ("A European One Health Action Plan against
Antimicrobial Resistance”)

• Främjande av djurens välbefinnande och utveckling av gårdens verksamhet
• Åtgärder som främjar djurens välbefinnande och hälsa och som omfattas av 

ersättning för djurens välbefinnande
• Hälsovårdsplaner för djuren

• Biosäkerhet
• Överförbara djursjukdomar och djurhälsolag (förordning (EU) 2016/429)

• Investeringar i förbättring av djurens välbefinnande
• Villkorlighet (SMR 5, SMR 6, SMR 9–11)
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Rådgivningsersättningar

• Ersättningen för rådgivning är 75 euro/arbetstimme. Ersättningen betalas 
per rådgivningstillfälle.

• Dessutom kan förberedelser inför rådgivningen och skäliga resekostnader 
ersättas. Alla relevanta kostnader som främjar de särskilda målen för 
kompetensutveckling är stödberättigande (förberedelser på förhand + 
rapportering, rådgivningstillfälle).  

• Ersättningstaket för ett rådgivningsbesök är 1 500 euro. 
Maximiersättningen per nyttotagare under finansieringsperioden är 10 000 
euro.
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Olika rådgivningsteman mer ingående

Digitalt näringsämnesverktyg
• Digitalt näringsämnesverktyg, FaST: program för odlingsplanering som 

uppfyller särskilt fastställda kriterier
• Applikationerna ska möjliggöra dataöverföring i två riktningar mellan 

planeringsprogrammet och förvaltningens tjänster. Jordbrukaren beställer en 
näringsämnesplan av rådgivaren, som utarbetar planen med hjälp av ett godkänt 
digitalt näringsämnesverktyg.
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Fortbildning för rådgivare

• Rådgivarna erbjuds fortbildning av bl.a. forskningsinstituten, AgriHubi, 
landsbygdsnätverket och Livsmedelsverket. 

• Ungefär en gång i månaden och vid behov oftare skickar Livsmedelsverket 
ut ett elektroniskt nyhetsbrev till rådgivarna. I nyhetsbrevet informeras det 
om aktuella frågor som berör rådgivarna och till exempel om kommande 
webbseminarier.

• Tidigare nyhetsbrev finns på Livsmedelsverkets webbplats
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https://www.ruokavirasto.fi/sv/sammanslutningar/stod-och-utveckling/radgivningsersattning/nyhetsbrev-till-radgivarna/
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