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Allmänt om förbindelser och avtal



Ansökningsförordningen och allmänt om
stödansökan
• Ansökningsförordningen antogs i februari.

• Ansök om överföring av förbindelse och avtal (blankett 160) innan 
huvudstödansökan lämnas in. När överföringen blir behandlad i tid går det 
att ansöka om förlängning i Vipu och Vipurådgivaren fungerar korrekt.

• Blanketterna 215, 262 och 253 har publicerats.



Anmärkningstext om förbindelser och avtal
• Fortsättningsåret för arealbaserade förbindelser och avtal läggs av tekniska 

skäl redan i detta skede till i de förbindelser och avtal som löper ut.
• Även om fortsättningsåret syns i Vipu måste man ändå ansöka om 

fortsättningsår för förbindelsen/avtalet. 



Förlängningar av förbindelser och avtal

• Miljöförbindelsen samt de 
ekoförbindelser och miljöavtal som 
ingicks 2015, 2016 och/eller 2017 
löper ut. En ettårig förlängning kan 
sökas elektroniskt i Viputjänsten.

• Ansökan om fortsättningsår
kommer att se ut ungefär så här:



Miljöförbindelse



Miljöförbindelse 2022

• Förlängning av förbindelsen
• I Vipu eller på blankett 101B
• I samband med förlängningen kan du frånträda åtgärder på blankett 479 

• Du måste frånträda åtgärden ”Miljövårdsvallar”, om du inte längre anmäler skyddszon på
ditt skifte, annars blir det återkrav för arealen.

• Du kan frånträda en åtgärd efter 15.6, men före en eventuell övervakning (också
administrativ kontroll) 

• Om du inte förlänger hela miljöförbindelsen -> förbindelsen upphör utan 
påföljder

• Inga nya 5-åriga förbindelser
• Möjligt att dela och överföra en gällande förbindelse

• Sök i tid!
• Blankett 160



Fortsättningsåret 2022

• Förbindelsens skyldigheter och rättigheter fortsätter i oförändrad form år 
2022

• År 2022 kan alla ersättningsberättigande basskiften som var i en 
förbindelsegårds besittning 2021 läggas till i miljöförbindelsen

• Om du inte vill ha ett basskifte med i förbindelsen -> meddela om detta i 
tilläggsuppgifterna om basskiftet eller med fri formulering



Skiften för vilka man ansöker om rätt till ersättning 
och om att de ska fogas till förbindelser

• Per gård kan rätt till ersättning sökas för högst 5 ha areal som kommit i 
gårdens besittning via ägoreglering

• Till förbindelser kan fogas 5 ha och till förbindelser med mindre än fem hektar 
kan fogas 1 ha.

• Det går fortfarande att ansöka om rätt till ersättning för andra arealer
• Ansökningsguidens kapitel 2. ”Ersättningsberättigande basskifte”



Fortsättningsåret 2022

• Frånträdande av en åtgärd i samband med förlängningen

• Du kan frånträda en skiftesspecifik åtgärd som valts till förbindelsen genom 
att meddela om detta på blankett 479 i samband med huvudstödansökan. 

• Du kan inte byta eller lägga till åtgärder på basis av fortsättningsåret.
• Om du vill frånträda t.ex. genomförandet av skyddszon på dina skiften måste 

du frånträda åtgärden miljövårdsvallar, och då slutar du också med vall på 
naturvårdsåker och flerårig miljövall.

• De andra möjligheterna att ändra åtgärder är fortfarande i kraft



Fortsättningsåret 2022

• Du måste betala tillbaka ersättningen för ett skifte ända till förbindelsens 
början, om skiftet förblir i din egen besittning 2022 och

• du tar bort skiftet från miljöförbindelsen (t.ex. beskogar skiftet)
• du inte längre genomför en åtgärd som är avsedd att räcka hela 

förbindelseperioden (du t.ex. tar en anmäld skyddszon i annan odling)

• Obs! Om skiftets besittning ändras behöver en flerårig åtgärd (t.ex. 
skyddszon) inte fortsätta. Avslutandet av den orsakar inga påföljder för den 
föregående jordbrukaren.



Den nuvarande förbindelsetiden ska i vilket fall som
helst fortsätta till slut, fastän du inte förlänger
förbindelsen 2022
• Förbindelsevillkoren gäller till 30.4.2022 även om du  inte förlänger 

förbindelsen

• T.ex. ska en skyddszon ha kvar sitt växttäcke 30.4.2022
• Inget mekaniskt eller kemiskt avslutande 
• Gäller också vid besittningsändringar

• Stödtagaren 2021 är ansvarig för att förbindelseårets villkor uppfylls ända 
till förbindelseperiodens slut (t.ex. växttäcke)



Påminnelse om villkor som ändrades i fjol

• Från ingången av 2021 ska växtskyddssprutan testas med 3 års mellanrum

• T.ex. om sprutan testades 1.1.2021, ska den testas nästa gång senast 
1.1.2024.

• Före 1.1.2021 gäller de tidigare reglerna för testning
• T.ex. om sprutan testades 31.12.2020, ska den testas nästa gång senast

31.12.2025



Påminnelse om villkor som ändrades i fjol

• Placering av flytgödsel och återanvändning av näringsämnen och organiskt 
material

• Arealen som berättigar till ersättning 60 %  80 % av förbindelsearealen

• Återanvändning av näringsämnen och organiskt material
• En gård kan inte samtidigt både överlåta och ta emot organiskt material, 

bortsett från sådant organiskt material som har cirkulerat via en 
biogasanläggning.



Fliken ”Undvik påföljder” i Vipu

• Bakgrund 
• Miljöersättningens felnivå har överstigit gränsen 5 %
• Felprocenten stiger-> antalet övervakningar på gårdarna måste utökas
• Om bristerna är många-> kan också minska EU:s stödbetalningar till Finland
• Något måste göras så att felnivån hålls i schack

• Vipus avsnitt ”Ansök om stöd”
• En ny del att klicka på ”Undvik påföljder”

• En sammanställning av de brister i villkoren som orsakat flest påföljder
• Påminner om vad som måste göras



Miljöavtalen 2022



Nya avtal 2022
• Nytt avtal om skötsel av våtmark (blankett 262) eller avtal om skötsel 

av jordbruksnaturens mångfald och landskapet (blankett 253) får 
sökas:

• Också av andra än sådana som genomför en icke-produktiv 
investering

• T.ex. om ett fortsättningsår inte söktes i fjol

• Efter ett avtal som löper ut 30.4.2022 går det inte att ansöka om ett 
nytt avtal, utan för ett sådant avtal ansöks om ett fortsättningsår

• Ansökan om icke-produktiva investeringar för att anlägga en 
våtmark är redan öppen i Hyrrä



Nya avtal 2022

• Avtal om upprätthållande av ursprungsväxter söks med blankett 214 
hos regionens NTM-central senast 15.6.2022. Avtalet kan sökas om 
fortsättningsår inte söks för samma ursprungsväxt 2022.

• Ursprungsväxten ska registreras hos Livsmedelsverket



Ansökan om fortsättningsår för ett avtal
• Avtal som börjat 2015, 2016 och/eller 2017 

• För avtal om skötsel av våtmark och/eller avtal om skötsel av jordbruksnaturens 
mångfald och landskapet eller för avtal om åkrar för tranor, gäss och svanar som löper ut 
30.4.2022 ansöks om fortsättningsår i Viputjänsten eller på pappersblankett 101B.

• Avslutningsdagen syns redan som förlängd i Viputjänsten.

• Alla avtal om uppfödning av lantraser löper ut 30.4.2022 och för dem kan man ansöka 
om förlängning för tiden 1.5.2022- 30.4.2023. 

• Oberoende av avtalsdjurens fortplantning kan förlängning sökas i Viputjänsten eller på 
pappersblankett 101B. Om stödsökanden inte ansöker om andra stöd vid 
huvudstödansökan, söks förlängning av och utbetalning för lantrasavtalet på 
pappersblankett 218M. 

• Den nya periodens avtal om uppfödning av lantraser ingås för tiden 1.5.2023-
31.12.2024, dvs. för 1 år 8 mån. Det samma gjordes tidigare i fråga om ersättningen för 
djurens välbefinnande.



218M Uppfödning av lantraser 2022

• På blankett 218M kan man ansöka om förlängning 
av avtalet 2022. 

• För dem som ingått avtal om lantraser och som inte 
lämnar in 101B.



Uppfödning av lantraser, fortplantning av rasen
under förlängningen
• Om villkoret som gäller fortplantning av rasen under avtalsperioden 

redan har uppfyllts för avtalsdjurets del, behöver djuret inte användas 
för fortplantning under förlängningen.

• Den förlängda perioden kan ändå användas för att uppfylla 
fortplantningskravet för djurets del. 

• Fortplantningen kontrolleras vid NTM-centralerna efter 30.4.2023.



Vid ansökan om fortsättningsår för 
arealbaserade avtal

• Förbinder man sig till existerande villkor

• Åtar man sig att genomföra de åtgärder som specificeras i skötselplanen 
som hör samman med avtalet och som ska vidtas årligen och eventuellt 
med bestämda intervaller. 

• T.ex. om kravet på röjning vartannat år fanns med som ett krav år 2020 ska 
det uppfyllas också år 2022

• Intygar man att arrendeavtalen för arrendeskiften som eventuellt ingår i 
avtalen är i kraft fram till utgången av den förlängda avtalsperioden. 

• På inlämnandet av ansökan om fortsättningsår tillämpas regeln om 25 
förseningsdagar. (EU) nr640/2014 artikel 13.



Situationer med överföring och fortsättningsåret

• För att fortsättningsår för ett avtal ska kunna sökas vid 
huvudstödansökan, ska avtalet överföras i god tid innan 
huvudstödansökan slutar genom att blankett 160 ges in till NTM-
centralen.

→ betalningen för stödåret 2022 går till mottagaren, när överföring söks 
senast 15.6. Efter det går betalningen alltid till den som frånträtt avtalet, 
utom när det gäller besittningsöverföringar av en hel gård.

• Om avtalet har löpt ut och du inte längre ansöker om fortsättningsår, 
ska du anmäla dessa skiften som permanent icke odlade.



Frånträdande av avtal eller avtalsskiften utan
återkrav
• Ett avtal kan frånträdas genom att

• låta bli att ansöka om fortsättningsår
• föra över avtalet på någon annan

• Ett skifte tas inte med i avtalet på grund av besittningsändring: 
• Orsaken till att skiftet inte tas med är att skiftets besittning ändras, när t.ex. 

arrendeavtalet inte har förlängts, eller skiftet inte längre är i stödsökandens 
egen besittning och det inte uppges i huvudstödansökan. 

• Stödsökanden meddelar till NTM-centralen att skiftet inte tas med i avtalet.



Frånträdande av avtal eller avtalsskiften som
orsakar återkrav
• Ett gällande avtal frånträds under pågående avtalsperiod

• Ett eller flera skiften lämnas bort från avtalet om skiftet/skiftena 
förblir i egen besittning: 

→ orsaken kan vara ändring av skiftets markanvändning, t.ex. att 
skiftet blir tomtmark. Om skiftet fortfarande blir kvar i 
stödsökandens besittning, tas det bort från avtalet och de tidigare 
utbetalda stöden återkrävs. 
Nya skiften kan inte läggas till i avtalet.



Ekoförbindelse 2022



Ekoförbindelse 2022

• I Vipu eller på 101B kan man ansöka om ett års förlängning av 
förbindelser som löper ut (gäller åren 2015, 2016 och 2017)

• Nya ekoförbindelser får sökas på blankett 215

• Den som ansöker om ny förbindelse ska genomgå en kurs och anmäla 
sig till kontrollen senast 30.4.2022

• Högst 5 ha tilläggsareal kan fogas till förbindelsen. Om arealen är större 
än 5 ha måste en ny förbindelse ingås.



Ekoförbindelse 2022

• Förbindelsen kan överföras  på blankett 160
• För att man ska kunna ansöka om fortsättningsår för förbindelsen vid

huvudstödansökan, ska förbindelsen överföras i god tid före
huvudstödansökans slut genom att blankett 160 ges in till NTM-centralen. 
(Gäller förbindelser från åren 2015, 2016 och 2017)

• Gårdstypen kan bytas med blankett 215

• En annan ekogårds ekoförbindelseskiften från året innan kan fogas till den 
egna förbindelsen genom att uppge dem i stödansökan.



Ekoförbindelse 2022
Villkor för en förlängning som gäller förbindelser från 2017

• De gårdar som ingick förbindelse som växtodlingsgård 2017 och som 
använt skörden som foder till sina egna konventionella djur, ska anmäla 
minst 30 % av förbindelsearealen som avsalugrödor eller flytta över det 
djurslag som använt huvudparten av fodret till ekokontrollen senast 
30.4.2022

• En ekohusdjursgård som ingick förbindelse om ekologisk 
animalieproduktion 2017 ska lämna in ett kvitto över sålda ekologiskt 
producerade husdjur eller husdjursprodukter. Kvittot ska vara daterat till 
förbindelseperioden.

• Kvittot ska lämnas in som bilaga till huvudstödansökan i Vipu eller till NTM-
centralen senast 15.6.2022 om det inte har lämnats in tidigare.



Ekoförbindelse 2022

• Det ovan nämnda villkoret gäller också gårdar vars förbindelse från 
2017 har ersatts med en ny förbindelse på basis av mer än 5 hektar 
tilläggsareal under åren 2018 eller 2020-2021

• Om det ovan nämnda villkoret inte uppfylls, förfaller en pågående 
förbindelse och de redan utbetalda ersättningarna behöver inte 
betalas tillbaka



Ekoförbindelse 2022

• På hösten en korsgranskning av kravet på avsalugrödor.

• Kravet beräknas som medeltal av de år som berörs av kravet
• Utom om förbindelsen ingicks 2017 och foder ges till

konventionella djur
 år 2022 ska det finnas avsalugrödor på 30% av 
förbindelsearealen



TACK
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