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Vad är ”Vipumobil”-applikationen?

- En applikation som installeras i smarttelefonen. Appen gör det möjligt att 
visa information om gagnar stödsökanden och låter stödsökanden och 
förvaltningen att utbyta information i vardera riktningen.

- Ett verktyg för att ta och skicka platsbundna fotografier. 
- Applikationen ger jordbrukaren råd och vägledning om hur man uppfyller 

stödvillkoren samt om andra aktuella frågor.
- Applikationen utvecklas med fart och Livsmedelsverket kommer att lansera 

den första versionen sommaren 2022 (Google Play och Apple Store).
- Applikationen utvecklas fortlöpande med hjälp av respons från 

användarna. Funktioner läggs till stegvis.
- Målet är att skapa en applikation som betjänar stödsökanden och som är 

enkel och nyttig att använda.



Varför görs applikationen nu?
- Den nya programperioden och den nya verkställighetsmodellen förutsätter 

ett effektivt informationsutbyte mellan stödsökanden och förvaltningen. 
Vipu är fortfarande den främsta e-tjänsten för ansökan om stöd och 
mobilapplikationen är ett komplement till den.

- Under den nya programperioden blir det aktuellt med uppföljning 
(monitorering) under växtperioden. Uppföljningen baserar sig på 
satellitdata.

- Uppgifterna från monitoreringen är också tillgängliga för dem som ansöker 
om stöd. Därmed kan den sökande försäkra sig om att stödvillkoren uppfylls 
och/eller göra ändringar i sin ansökan under växtperioden.

- Vid behov kan förvaltningen begära tilläggsinformation av stödsökanden med 
hjälp av platsbundna fotografier 

- Mobilapplikationen gör det möjligt att ta och skicka platsbundna foton på ett 
tillförlitligt sätt.



Den nya programperioden – jordbrukarens roll 
ändras
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• Elektronisk växelverkan med 
förvaltningen. 

• En stödsökande har större 
möjligheter än förut att göra 
ändringar i sin stödansökan.

• En stödsökande har fortlöpande 
tillgång till aktuell information 
genom applikationen.

• Mindre övervakning och mer 
föregripande anvisningar och 
öppen data.

•  Färre oavsiktliga fel 
möjligt att undgå sanktioner/ 
återkrav



När?

- 2022 
- Applikationen lanseras för allmän spridning. Användarna får tid att bekanta 

sig med applikationen och den nya programperiodens ändrade koncept. 
- Nya egenskaper och funktioner läggs till efter hand och tillämpningens 

användbarhet förbättras utgående från användarnas erfarenheter. 
- Applikationen används också för kommunikation om den kommande 

programperioden.
- 2023 

- Programperioden börjar. 
- Utvecklandet av applikationen fortsätter.
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