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Vilka ändringar har gjorts och varför

• Basskiftesändringarna och huvudstödansökan har förnyats av tekniska skäl, 
dvs. förnyad teknik för genomförandet. 

• Förnyelsen syns bland annat som annorlunda flikar och vyer
• Också tillgängligheten har beaktats i genomförandet.
• De största ändringarna syns i skiftesuppgifterna.
• Funktionerna har inte ändrats, men sättet att implementera dem är nytt.



Namnet på den elektroniska ärendehanteringen
har ändrats Ansök/anmäl



Basskiftesändringar 2022



Basskiftesändringar – Fliken Skiftesuppgifter

• Avsikten är att 
basskiftesändringarna i 
Vipu ska göras med helt 
ny teknik, fastän det inte 
kommer något som är 
nytt.

• I avsnittet grundar man 
nya basskiften, delar och 
slår samman basskiften 
och tar basskiften ur 
jordbruksanvändning.



Basskiftesändringar – fliken
Sammandrag och skickande
• På den här fliken visas utförda 

gränskorrigeringar inte längre, 
eftersom de skickas i samband 
med huvudstödansökan.



Huvudstödansökan 2022



Förhandsifyllande av huvudstödansökan
• När du går till 

huvudstödansökan öppnas 
förhandsifyllandet av 
jordbruksskiften till först.

• Du kan välja att 
jordbruksskiftena fylls i på 
förhand med det föregående 
årets uppgifter eller att bara 
basskiftena visas.

• Uppgifterna om 
jordbruksskiften kan också 
hämtas från ett 
odlingsplaneringsprogram.



I huvudstödansökan finns inte längre två separata
övre avsnitt (anmäl uppgifter/sök stöd)
• I fortsättningen 6 flikar för alla gårdar

• Skiftesuppgifter, Sammandrag av skiftesuppgifterna, Stöd som kan sökas, Uppgifter om 
gården, Vipurådgivaren, (Undvik påföljder), Sammandrag och skickande.

• Fliken Undvik påföljder blir synlig för den som ansöker om miljöersättning.

• Den valda fliken är vit, de flikar som man kan flytta över till är gröna och de flikar 
som man ännu inte kan flytta över till är grå.



Överblick över fliken skiftesuppgifter

• Den största ändringen gäller redigering 
av uppgifter som görs i en dialog som 
öppnas separat

• Alla uppgifter om ett basskifte går att 
redigera på en och samma gång

• Också uppgifterna om jordbruksskiften 
ges på en enda gång i en egen dialog



En exaktare bild av skiftesuppgifterna

• Skiftesuppgifter



Fliken skiftesuppgifter
• Listan över basskiften har tre 

kolumner: signum, namn och 
areal

• Funktionen Lägg till ett nytt 
basskifte i din besittning finns 
under basskifteslistan

• Du kommer till den stora kartan 
via den blå knappen Öppna 
kartan samt från pennikonen på 
kartan.



Fliken Skiftesuppgifter, uppgifter om basskiftet

• Uppgifterna om basskiftet visas 
till först i bläddringsläge.

• I uppgifterna om basskiftet kan 
man välja att basskiftet är i 
gemensam användning.

• Också knappen Ta skiftet ur 
besittning finns här. 



Redigera uppgifterna om basskiftet

• Redigeringen av uppgifterna om basskiftet 
påbörjas från knappen Redigera uppgifterna om 
skiftet
• Alla uppgifter kan redigeras på en och samma 

gång
• Basskiftets namn
• Grunden för besittningen
• Arrendegivaren 
• Markanvändningsslaget 
• Jordbrukarens anmälan om flyghavre
• Tilläggsuppgifter 



Att lägga till jordbruksskiften

• När jordbruksskiftena inte har 
fyllts i på förhand börjar man 
bilda jordbruksskiften på ett 
basskifte från knappen Lägg till 
nytt jordbruksskifte

• Det nya jordbruksskiftet öppnas 
direkt i redigeringsläge



Redigering av uppgifterna om jordbruksskiftet

• Redigeringen av jordbruksskiften startar från 
en sådan här vy.

• Obligatoriska är uppgifter om växten på 
jordbruksskiftet samt skedet för ekologisk 
produktion. Också behövliga tilläggsuppgifter 
ges i ett separat fält. 

• Beroende på vilken växt som valts ändras vyn 
och fler val kommer till.



Förvalt skede för ekologisk produktion

• Om förhandsifyllandet görs bara
med uppgifterna om basskifte, 
kommer det en ny fråga om skedet 
för ekologisk produktion när du ger 
den första uppgiften om 
jordbruksskifte på det första 
basskiftet.

• Skedet för ekologisk produktion är 
en obligatorisk uppgift och den kan 
väljas som förval till alla följande 
jordbruksskiften.



Tilläggsfrågor till jordbruksskiftena
• Sort, frågas bl.a. om spannmål
• Certifierat utsäde
• För hampa planerat såningsdatum och 

utsädesmängd
• Valfri åtgärd för miljöersättning: 

fånggrödor, användning av organisk 
marktäckning på trädgårdsväxter och 
sättpotatis, grupp 1 och 2 Alternativt 
växtskydd för trädgårdsväxter–
bekämpningsåtgärd

• För vissa växter finns det tilläggsval, till 
exempel om odlingsväxtens rötter inte har 
kontakt med marken



Att redigera jordbruksskiften och spara uppgifter om
växter

• Du kommer till stora kartan från den lilla kartans nedre kant 
(pennikonen) eller uppe till höger (knappen Öppna kartan)

• Överst på stora kartan finns verktygen för jordbruksskiften 
och basskiften.

• På bilden har vi öppnat punkten Jordbruksskiftesverktyg. Alla 
verktyg som behövs för att rita in ett jordbruksskifte har 
öppnats så att de är synliga.



Att ta ett nytt skifte i besittning

• I samband med att ett nytt skifte tas i 
besittning frågas efter alla uppgifter 
om basskiftet på en gång

• Knappen där du väljer att ta ett nytt 
skifte i besittning finns under 
basskifteslistan



Att ta ett basskifte i besittning på kartan
• Du lägger till ett basskifte i din besittning genom att på kartan 

klicka på ett basskifte som inte är i gårdens besittning (vit 
gränslinje).



Gruppregistrering av 
jordbruksskiften
• Gruppregistreringen av 

jordbruksskiften underlättar ifyllandet, 
när många basskiften med ett 
jordbruksskifte och samma växt kan 
fyllas i på en och samma gång

• Om den valda växten inte duger med 
avseende på basskiftets 
markanvändningsslag, är det inte 
möjligt att välja ett sådant basskifte

• Det går att fylla i en grupp av 
jordbruksskiften många gånger i följd



Fliken Sammandrag av skiftesuppgifter

• Inga större ändringar har gjorts i avsnittet. Här finns:
• Sammandrag enligt växtslag
• Sammandrag enligt basskifte
• Gränskorrigeringar som gjorts för huvudstödansökan



Fliken Stöd som kan sökas
• I punkten Stöd som kan sökas 

väljs sökanden av stöd och de 
stöd som söks

• Om sökanden är en 
sammanslutning frågas också 
efter typen av sökande och 
sammanslutningens sökande

• Till fliken har hämtats listor över 
de åtgärder som valts till gårdens 
miljöförbindelse. 



Ansökan om fortsättningsår för 
miljöförbindelse och avtal
• Ansökan om fortsättningsår görs på samma sätt som i fjol.
• Med ett kryss i sin huvudstödansökan väljer jordbrukaren om han 

eller hon förlänger sin miljöförbindelse och/eller sina avtal.



Fortsättningsår för ekologisk produktion

• Fortsättningsåret för ekologisk produktion söks liksom i fjol
• Om förbindelsen har ingåtts 2018 eller senare, ansöks bara om 

utbetalning av stödet



Bilagor läggs till på samma sätt som tidigare

• På fliken Stöd som kan sökas kan du spara behövliga bilagor i pdf-format
• Innan en bilaga läggs till ska du välja typen av bilaga och när den är vald klickar du på knappen 

’Lägg till bilaga’

• De bilagor som lagts till i ansökan syns under Tillagda bilagor och de kan raderas med knappen Ta 
bort bilaga



Fliken Uppgifter om gården
• På fliken Uppgifter om 

gården kan du ändra gårdens 
uppgifter

• Uppgifterna om gården är 
ifyllda på förhand med 
fjolårets uppgifter



Fliken Vipurådgivaren

• I uppgifterna om 
jordbruksskiftet har lagts till 
en ny kontroll som också 
syns i Vipurådgivaren

• Den påpekar om du anmäler 
åtgärder för miljöersättning 
för ett skifte som inte ingår i 
förbindelsen



Vipurådgivaren – Kontroller om fleråriga
åtgärder
• På panelen Stödrättigheter ser du läget för 

stödrättigheterna
• På panelen Kontroller av fleråriga åtgärder 

ska du kontrollera bl.a. skyldigheterna att 
bevara skyddszoner, naturvårdsåkrar 
och/eller mångfaldsåkrar

• Du ser en preliminär uppskattning av 
gårdens stödbelopp



Fliken Undvik påföljder



Fliken Sammandrag och skickande

• På fliken Sammandrag och skickande ser du en sammanfattning av 
huvudstödansökan och kan skriva ut ansökningsuppgifterna

• Före insändandet ska du kontrollera att e-postadressen dit 
bekräftelsemeddelandet skickas är korrekt

• E-postadressen fylls i på förhand utgående från den primära odlarens uppgifter
• När uppgifterna är kontrollerade och ansökan i ordning skickar du in den för 

behandling



Efter insändandet

• Efter insändandet kommer det ett grönt meddelande på fliken som 
upplyser om att ansökan är mottagen och ett bekräftelsemeddelande 
om den inskickade ansökan kommer till den e-postadress som uppgetts

• Det går ännu att återta insändandet av ansökan, men du måste komma 
ihåg att skicka in den på nytt inom ramen för ansökningstiden. Bara 
en inskickad ansökan är mottagen!



Utskrift av sammandraget

• På utskriften Ansökningsuppgifter syns tidpunkten för insändandet efter det att ansökan har skickats 
in

• Försäkra dig om att det på utskriften står att uppgifterna i ansökan har skickats för behandling samt 
att där står klockslaget och datumet då ansökan skickades in



Odlingsplaneringsprogram 2022



Vad ska beaktas vid stödansökan när man
använder odlingsplaneringsprogram 1/4
• Läget: Det har gjorts ändringar i basskiftena, delningar eller 

sammanslagningar, i regel till följd av övervakning 2021
De nya skiftesnumren har bildats 2022, är ifyllda på förhand.
Jordbrukaren vet nödvändigtvis inte om de nya skiftesnumren, och därför 
används de gamla signumen i odlingsplaneringsprogrammet och man 
försöker göra upp ansökan med de gamla skiftessignumen.



2/4

• I samband med förhandsifyllandet påpekar Vipu att dessa gamla skiften 
inte finns, inga jordbruksskiften. 



3/4

• Vid förhandsifyllandet tar tillämpningen bort de nya skiftena ur sökandens 
besittning, eftersom de inte har några jordbruksskiften i 
odlingsplaneringsprogrammets data. Dessa skiften går att återta i 
sökandens besittning i vyn över skiftesuppgifter.



4/4
• Senast nu bör användaren hämta de nya skiftena till 

odlingsplaneringsprogrammet och radera de gamla från programmet. 
Hur kan man undvika att skiftena av misstag försvinner från stödansökan?
> 1. Hämta den senaste situationen för gårdens basskiften från Vipu till 
odlingsplaneringsprogrammet redan innan du gör upp odlingsplanen. På så sätt blir 
skiftessituationen uppdaterad i odlingsplaneringsprogrammet.

> 2. Läs noggrant igenom de dialoger som förhandsifyllningen gett.
> 3. För över data från odlingsplaneringsprogrammet till Vipu bara en gång, i 
början. Om det blir ändringar i skiftesuppgifterna ska du göra ändringarna i Vipu
och föra över de data som ändrats till odlingsplaneringsprogrammet. Alltid när data 
överförs från odlingsplaneringsprogrammet till Vipu måste jordbruksskiftena 
placeras ut på nytt. Deras placering försvinner om det finns fler än 1 jordbruksskifte 
på basskiftet. Detta orsakar extra huvudbry om inga ändringar har gjorts på 
jordbruksskiftena, men de ändå alltid måste placeras ut på nytt. 



• Här har jordbrukaren själv 
lagt till nya basskiften i 
odlingsplaneringsprogram
met och så här meddelas 
att de läggs till i gårdens 
ansökan. 



Får man de nya skiftena i besittning redan före
stödansökan?
• Fråga: En jordbrukare skulle vilja att de skiften som hen kommer att få i sin 

besittning finns med i Vipu redan från årets början, så att hen kunde använda 
dem i sin planering av odlingen. Kan ärendet skötas vid kommunen?

Svar: Det rekommenderas inte att man gör besittningsöverföringar för 
jordbrukarens räkning i basskiftesadministrationen. Förbindelsen och 
avtalsuppgifterna om dessa skiften uppdateras inte automatiskt, och då skulle 
kommunen ändå senare bli tvungen att sköta uppdateringen av dem.

Anvisning: Med en funktion i odlingsplaneringsprogrammen kan jordbrukaren 
söka fram vilket som helst basskifte vars skiftessignum är känt, för att lägga till det 
i sin besittning. Användaren gör sedan förhandsifyllandet i Vipu, och då läggs det 
nya skiftet automatiskt till i gårdens besittning och samtidigt förs det korrekt över 
till förbindelserna.
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