
Utbildning om huvudstödansökan 
2022,
Ansökan om stöd

Enheten för jordbrukarstöd 16.3.2022



Ansökan om stöd 2022
Noora Malkamäki



Tidtabell för stödansökan

15.6. Huvudstödansökan slutar
Sista möjliga dag att anmäla basskiftesändringar.

30.6. Sista såningsdag.

11.7. Sista möjliga dag att lämna in stödansökan försenad (19 % minskning av 
stödet på grund av förseningsdagarna).

12.7. Försenade ansökningar avslås.

31.8. Sista möjliga dag att göra besittningsöverföring av en hel gård.

21.9. Sista möjliga dag att anmäla en besittningsöverföring av en hel gård.

27.10. Sista dagen att lämna in miljöersättningens höstanmälan om arealerna för 
vissa åtgärder.

21.11. Sista möjliga dag att lämna in miljöersättningens höstanmälan om 
arealerna för vissa åtgärder (17 % minskning av stödet).



• Sista pappersposten som skickas till jordbrukarna.

• Skickas till gårdarna uppskattningsvis vecka 15.

• Innehåller 

• Information om att stödansökan inleds.

• Information om ändringarna i ansökningsguiden för 2022.

• Preliminär information om den nya CAP-perioden.

Postning till jordbrukare



Ändringarna som rör ansökan

• Information om ändringarna i Viputjänsten ges i samband med andra 
anföranden.

• Inga betydande ändringar i blanketterna.
• 101B: förlängningar av förbindelser och avtal liksom i fjol.

• 102B: preciserad lista över den information som ska ges i tilläggsuppgifterna 
om ett jordbruksskifte.

• År 2023 kan stödansökan göras enbart elektroniskt, vilket betyder att de 
flesta pappersblanketterna går till historien.



Ansökningsguide för jordbrukarstöd 2022

• Bara små ändringar i guiden.
• Nytt är kapitel 9 i Basguiden där vi samlat de ändringar som gäller 

följande finansieringsperiod och som är kända när ansökningsguiden 
publiceras.

• Guiden för 2022 utkommer i slutet av mars.



Höstens utbildningar

• Hösten 2022 ordnar Livsmedelsverket ingen regional utbildningsrunda om 
de ändringar som CAP-perioden medför.

• Hösten 2022 utbildar vi förvaltningen om de kommande ändringarna i form 
av mindre helheter, till exempel en stödform åt gången, med hjälp av 
distansutbildningar, frågetimmar och videoupptagningar.

• Vi berättar närmare om utbildningarna när tidtabellerna har preciserats. 
• Utbildningarna sammanställs i Pikantti.
• 22-24.11.2022 Jordbruksavdelningen och nätverksenheten ordnar 

Höstdagar i Ikaalisten kylpylä för kommunernas 
landsbygdsnäringsmyndigheter och NTM-centralerna.



Ändringar av olika stödformer



Stödrättigheter 
• År 2022 görs för sista gången:

• Indragning av stödrättigheter till reserven på basis av att de inte 
använts två år i rad.

• Överföringar av besittning och ägande av stödrättigheter.
• Beviljande av stödrättigheter ur den nationella reserven.

• Ännu i början av 2023 görs indragningar av stödrättigheter till 
reserven på basis av övervakning 2022.

• Observera att enligt vad vi vet just nu kommer stödrättigheterna att 
dras in 31.12.2022. 



Kompensationsersättning och 
husdjursförhöjning
• Inga ändringar i ansökan 2022.

Nationella åkerstöd

• Inga ändringar i ansökan 2022.

Grundstöd

• Inga ändringar i ansökan 2022.



Tvärvillkor 

• I tvärvillkoren ingår inga nya krav för åkermark.

• I kapitel 2 i Tvärvillkorsguiden finns en exaktare förteckning över till 
exempel de ändringar som gjorts i märkningen och registreringen av 
djur samt i förvaringstiderna för journaler.

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/taydentavien-ehtojen-opas/taydentavien-ehtojen-opas-2022/#id-2-uutta-2022
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